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ESTADO DO MARANHÃO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS/MA. 
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ESTA HAO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Médici, shi°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

REQUERIMENTO 

Anapurus/MA, 09 de fevereiro de 2021. 

Senhor, 
RENAN RIPARDO DE SOUSA 
Pregoeiro 
Camara Municipal de Anapurus/MA 

Solicito de Vossa Senhoria proceder levantamento, classificação e ordenamento bem 

como todas as providencias cabíveis junto ao Setor de Contabilidade, quanto a disponibilidade 

orçamentária para a realização da despesa para a Contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de locação de veículos para manutenção das atividades da Camara Municipal 

de Anapurus-MA. 

Respeitosamente, 

Presidente da 
na 

Municipal 



ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Médici, s/n°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

JUNTADA DE PORTARIA 

Junto aos autos do Processo Administrativo n° 00.00.002/2021, na 

modalidade Pregão Presencial, o Ato de Nomeação do Pregoeiro e Equipe de 

Apoio. 

Anapurus (MA), 09/fevereiro/2021 

RENAN R ''ARPO DE SOUSA 
Pregoeiro 

Câmara Municipal de Anapurus/MA 

1 



,1,1e 

ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Medici, s/n°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

PORTARIA N° 09, DE 1° DE FEVEREIRO DE 2021. 

NOMEIA O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO E 
DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

0 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS, usando da competência que 

lhe confere o Regimento Interno, Considerando a adoção, pela Câmara 

Municipal, da modalidade de licitação denominada Pregão, instituída pela Lei n° 10.520, de 17 

de julho de 2002; Considerando ainda a necessidade de observar os requisitos da fase 

introdutória da modalidade Pregão, dentre eles, a nomeação do Pregoeiro e de sua Equipe de 

Apoio, conforme dispõe o artigo 3°, inciso IV da Lei Federal n° 10.520/2002, 

RESOLVE: 

Art. 1°- Designar o servidor RENAN RIPARDO DE SOUSA para exercer a função de Pregoeiro, 

que sera responsável pela condução dos trabalhos do Pregão. 

Art. 2°- Designar os servidores Manoel Francisco Monteles Neto e Jordan Erick Gonçalves Monteles 

para compor a Equipe de Apoio, que prestará a necessária assistência ao Pregoeiro. 

Art. 3° - As atribuições do Pregoeiro e de sua Equipe de Apoio, dentre outras, serão: 

I. O credenciamento dos interessados; 

II. 0 recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de habilitação; 

Ill. A abertura dos envelopes das propostas de preços, o seu exame e a classificação dos 

proponentes; 

IV. A condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de 

menor preço; 

V. A adjudicação da proposta de menor preço; 

VI. A elaboração de ata; 

VII. A condução dos trabalhos da equipe de apoio; 

VIII. 0 recebimento, o exame e a decisão sobre recursos; e 

IX. 0 encaminhamento do processo devidamente instruido, após a adjudicação, à autoridade 

superior, visando a homologação e a contratação. 

Esta portaria n° 09/2021 foi publicada em 01.02.2021, por fixação no vestibulo do prédio da Camara Municipal e no átrio do prédio da 
Prefeitura municipal, em local acessível ao ptiblico, "ex vi" do art. 147, inc. I, da Constituição do Estado Maranhão; do art. 89, § 1°, da 
Lei Orgânica do Municipio, do Resp n° 105.232/CE — STJ 1° Turma - Ref. Min. Garcia Vieira —J. 15/09/97 —AC. Um. — DJU de 20.10.97, 
Seção 1,p.52977), p52977. 



424, 
ESTADO DO MARANHÃO 

Câmara Municipal de Anapurus-MA 
Avenida Presidente Medici, she, Centro 

CNPJ 12.121.042/0001-60 

Art. 4°- Todos os trabalhos desta Comissão deverão ser registrados em atas, devidamente 

assinadas e arquivadas no setor competente. 

Art. 5°- Aplica-se a esta Comissão as disposições da Lei Federal n° 8.666, de 12 de junho de 1993, 

e da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002. 

Art. 6° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7° Revogam-se as disposições em contrário. 

Anapurus/MA, 1° de Fevereiro de 2021. 

CAMARA MUNICIPAL OE ANAPUNUS 

A ntana 
Presittrille ø iüunara Municipal 

Esta portaria n° 09/2021 foi publicada em 01.02.2021, por fixação no vestibulo do prédio da Câmara Municipal e no átrio do prédio da 
Prefeitura municipal, em local acessível ao público, "ex vi" do art. 147, inc. I, da Constituição do Estado Maranhão; do art. 89, § 1°, da 
Lei Orgânica do Municipio, do Resp n° 105.232/CE —STJ 1a Turma - Ref. Min. Garcia Vieira — J. 15/09/97 — AC. Um. — DJU de 20.10.97, 
Seção 1,p.52977), p52977. 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Medici, s/n°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

COTAÇÃO DE PREÇOS 

• 

OBJETO:

Contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de locação de veículos 

para manutenção das atividades da Câmara 

• Municipal de Anapurus-MA. 



NumErto DF INSCRIÇÃO 

04.699.670/0001-07 
MATRIZ 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOME EMPRESARIAL 

AGNUS SERVICOS LTDA 

COMPROVANTE DE INscRIÇÃo E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

02/10/2001 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
AGNUS SERVICOS 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECON6M ICA PRINCIPAL 
41.20-4-00 - Construção de edifícios 

PORTE 

EPP 

41 1J
 CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de agua 
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias ern geral, com predominância de produtos alimentícios - m inimercados, mercearias e armazéns (Dispensada *) 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de inform ática (Dispensada *) 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *) 
47.61-0-03 - Com ércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada ) 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitarios 
49.23-0-02 -Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 
49.24-8-00 - Transporte escolar 
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR1DICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

410 LOGRADOURO 

AV CARMINO DE MORAIS 

CEP 

65.165-000 
BAIRROIDISTR ITO 

CENTRO 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

LUIZCOSTA@HOTMAIL.COM 

EN TE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EF 1=2 ) 
O.* 

NÚMERO 

35 
COMPLEMENTO 
*******4 

M1.4 UN IC (PIO 

CACHOEIRA GRANDE 
UF 

MA 

"ELE= ONE 

(98) 8859-6581 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
AT IVA 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

DATA DA SITUACAO CADASTRAL 

03/11/2005 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
1.1111nt It* DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

1/3 



INÚMERO DE INSCRIÇÃO 

04.699.670/0001-07 
MATRIZ 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOME EMPRESARIAL 
AGNUS SERVICOS LTDA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

02/10/2001 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECU N DAR AS 
77.32-2-01 -Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 
81.29-0-00 - Atividades de limpeza nil() especificadas anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATU REZA JURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
AV CARM INO OEM ORAIS 

CEP 

65.165-000 I BAIRRO/DISTR ITO 
CENTRO 

ENDEREÇO ELETRONICO 

LUIZCOSTA@HOTMAIL.COM 

I 

 1 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
*OnWnle 

NUMERO 

35 
COMPLEMENTO 

M UN ICIPIO 

CACHOBRA GRANDE 

TELEFONE 

(98) 8859-6581 

UF 

MA 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/11/2005 

1 SITUAÇÃO ESPECIAL 
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
4r4arkfrInt* 

(1A dispensa de alvarés e licenças fá direito do errpreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM n° 51, de 11 

o
de junho de 2019, ou da legislação própria encam'nhada ao CGSIM pelos entes federativos, não lendo a Receita Federal qualquer ponsabilidade quanto as atividades dispensadas. 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Página: 2/2 
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«NUS 
SeMcos tido. 

COTAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCACAO 

• 

• 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT PREÇO UNIT 

1 

VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 
CABINE DUPLA EM PERFEITO ESTADO 
DE FUNCIONAMENTO, SEM 
CONDUTOR. 

01 R$4.500,00 

VALOR TOTAL R$ 4.500,00 

São Luis, 11 de Fevereiro de 2021. 

IsTIJS SERVIÇOS LTDA-ME 
Francisco de Assis Guedes Correia 

Sócio - Administrativo 
CPF 817.980.673-15 

RG 76264997-6 SSP/MA 

Insc. Estadual: 12.184.801-9 C.N.P.J.: 04.699.670/0001-07 e-mail: agnusservicoss@gmail.com 
Av Carmlno de Moraes 35— Cachoeira Grande — MA Fone: (98) 3364 -9150 



ESTADO DO MARANHÃO 
Camara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Médici, s/n°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros 
votos de consideração. 

Anapurus (MA), 11 de Fevereiro de 2021 

• 

• 

A 
RENAN RIP .  o A DE SOUSA 

Pregoeiro oficial 
Camara Municipal de Anapurus/MA 

PARA USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

(/\,) EMPRESA I 

DENOMINAÇÃO SIMBÓLICA DA EMPRESA: 

( ) EMPRESA II ( ) EMPRESA III ( ) EMPRESA 



ESTADO DO MARANHAO 
Câmara Municipal de Anapurus-IVIA 

Avenida Presidente Médici, s/n°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

Solicitação de Cotação de Pregos 

PROTOCOLO DE ENTREGA 

DADOS DA EMPRESA 
NOME EMPRESARIAL: 

AG 1U_3 6ER1ViC,D9 1.1-DA 
ENDEREÇO: 

AV CA R. MIN° b inefAi' ,5 
CIDADE: 

C Ac 'LEA 6?-A NP u : MA   CEP: C5 1_6 5 - O00 
NOME DO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO: CARIMBO DO RESPONS—AVEL OU CNN: 

RELipr cos)ie- E Goepe3 
CEDULA DE IDENTIDADE No ÓRGÃO EMISSOR: 

L-193+ -  6 S,5EL.. 11
CPF No: 

— I 
ASSINATURA/RUBRICA: DATA DA 

PESQUISA: 

Pelo presente solicitamos a colaboração dessa egrégia empresa no sentido de informar a esta 
Câmara Municipal, o valor mensal para o objeto especificado na planilha abaixo: 

01 

DESCRIÇÃO 

VEICULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, EM PERFEITO 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO, SEM 
CONDUTOR 

QTDE 
VEICULOS 

01 

Prazo de validade desta pesquisa: ( ) 30 dias; (x) 60 dias; (90) dias; ( ) 

VALOR MENSAL 

R$ 11' 5 °0 3

dias _ • 

Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos 
nesla pesquisa d prOprio punho o pre.ço n-icnsal ou claborocto5 c imprc.:55as por cp..iWc..pAer 

processo eletrônico e entregar em até 02 (dois) dias úteis a contar do recebimento deste, na 
Câmara Municipal de Anapurus, com sede à Av Presidente Médici, s/no, Centro, Anapurus/MA, em 
dias úteis, no horário das 08:00hs (oito horas) as 12:00hs (doze horas). 

A informação prestada por essa empresa sera utilizada para obtenção de "planilha de pregos de 
mercado". 



-‘ 
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

, 
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NCIMERO DE INSCRIÇÃO 

19.215.233/0001-30 
MATR1Z 

COMPROVANTE DE INscRIÇÃo E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

06/11/2013 

NOME EMPRESARIAL 
F D DE M ENEZES 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
POR f E 

EPP 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA 
77.11-0-00 • Locação de automóveis 

PRINCIPAL 

sem condutor 

lip 42.99-5-99 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
18.13-0-01 -Impressão de material 
33.29-5-01 - Serviços de montagem 
38.11-4-00 - Coleta de resíduos 

- Outras obras de 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
43.22-3-02 - Instalação e manutenção 
43.29-1-04 - Montagem e instalação 
portos e aeroportos 
47.29-6-99 - Comercio varejista 
não especificados anteriormente 
47.44-0-99. Comércio varejista 
47.51-2-01 - Comércio varejista 
47.54-7-01 - Comércio varejista 
47.61-0-03 - Comércio varejista 
47.81-4-00 - Comércio varejista 
47.89-0-05 - Comércio varejista 
49.23-0-02 - Serviço de transporte 
49.24-8-00 - Transporte escolar 
58.29-8-00 - Edição integrada 
81.21-4-00 - Limpeza em prédios 
81.22-2-00 - Imunização e controle 
81.29-0-00 -Atividades de limpeza 

ECONÔMICAS SECLI NDÁRLAS 

para uso publicitário 
de moveis de qualquer material (Dispensada *) 

não-perigosos 
engenharia civil não especificadas anteriormente 

de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 
de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, 

de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios 
(Dispensada ") 

de materiais de construção em geral (Dispensada ") 
especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 
de moveis (Dispensada*) 
de artigos de papelaria (Dispensada ") 
de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *) 
de produtos saneantes domissanitarios 

de passageiros - locação de automóveis com motorista 

6 impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 
e em dom icilios 

de pragas urbanas 
não especificadas anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA J J 
213-5 - Em presário (Individual) 

RID ICA 

LOGRADOURO 

R EL PIDIO SILVINO ALVES 
NÚMERO 

01 
COMPLEMENTO 
irfrinInt*** 

CEP 

65.140-000 
BAIRRO'DISTRITO 

CENTRO 
MUNICIPIO 

PRESIDENTE JUSCELINO 
UF 

MA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

FABIANODOCK@HOTMAIL.COM 
TELEFONE 

(98) 8183-3307 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
,...0,* 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
06)11/2013 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
Irs.r.rgeir* DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

*.....*** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 
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NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

19.215.233/0001-30 
MATRIZ 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

06/11/2013 

NOME EMPRESARIAL 
F D DE MENEM 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Dispensada*) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

LOGRADOURO 
R ELPIDIO SILVINO ALVES 

CEP 

65.140-000 
BAIRRO/DISTR (TO 

CENTRO 

ENDEREÇO ELETRON ICO 

FABIANODOCK@HOTMAIL.COM 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 

NÚMERO 

01 
COMPLEMENTO 
**k***** 

MUNICIPIO

PRESIDENTE JUSCELINO 

TELEFONE 

(98) 8183-3307 

UF 

MA 

siTuAgAo CADASTRAL 
ATIVA 

MOMO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

DATA DA srruAgAo CADASTRAL 
06/11/2013 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
****kgrlefr DATA DA siTuAÇÃo ESPECIAL 

InInk*irkink 

(*) A dispensa de alvarás e licenças a direito do errpreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM n° 51, de 11 

4iie junho de 2019, ou da legislação própri a encaninhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Recei ta Federal qualquer
ponsabilidade quanto es atividades dispensadas.

_I 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

rr Página: 2/2 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Médici, sin", Centro 
CNN 12.121.042/0001-60 

Solicitagrâo de Cotação de Preços

PROTOCOLO  DE ENTREGA 

DADOS DA EMPRESA 
NqME EMpt_RESAFtIc AL: 

f - • 0 - ;Ay Ze 10 
ENDEREÇO: 
gu 6.--4pro/0 sti_vtAio 41-vc:r3 

MADE: 
VilCS 9(- ta tOSCEL 

NOME DO RESPONSAVEL PELA INFORMAÇÃO: 
(A‘6('Atv.:, OCCk 1-1 1/IN _pc PIC:: ZeS 
CÉDULA DE IDENTIDADE No ÓRGA0 EMISSOR: 

OS 63 I 0,,2 .2 oi_s 
CPF No: 

031 .”9.1-1   
ASSINATUFtA/RUBRICA: DATA DA 

PESQUISA: 

UF: AAA CEP: 6s. Lzio - 009 
CARIMBO DO RESPONSÁVEL OU CNP): 

Fabiano Dockhorn de Menezes 

CPF: 031.889.117-42 

Pelo presente solicitamos a colaboração dessa egrégia empresa no sentido de informar a esta 
Camara Municipal, o valor mensal para o objeto especificado na planilha abaixo: 

ITEM 

01 

DESCRIÇÃO 
VEICULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, EM PERFEITO 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO, SEM 
CONDUTOR 

QTDE 
VEICULOS 

01 

VALOR MENSAL 

Prazo de validade desta pesquisa: ( ) 30 dias; 00 60 dias; (90) dias; ( )  dias. 

Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos 
nesta pesquisa a próprio punho (inclusive o preço mensal ou elaboradas e impressas por qualquer 

processo eletrônico e entregar em até 02 (dois) dias úteis a contar do recebimento deste, na 
Câmara Municipal de Anapurus, com sede à Av Presidente Medici, sin°, Centro, Anapurus/MA, em 
dias úteis, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas). 

A informação prestada por essa empresa sera utilizada para obtenção de "planilha de pregos de 
mercado". 



ESTADO DO MARANHÃO 
Camara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Medici, s/n°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros 
votos de consideração. 

Anapurus (MA), 11 de Fevereiro de 2021 

• 
RENAN RIVAlkDOI DE SOUSA 

Pregoeiro Oficial 
Câmara Municipal de Anapurus/MA 

PARA USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
DENOMINAÇÃO SIMBÓLICA DA EMPRESA: 

( ) EMPRESA I 

• 

(/\) EMPRESA II ( ) EMPRESA III ( ) EMPRESA 



• 

COMERCIO, LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS 

COTAÇÃO DE PREÇOS 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT PREÇO UNIT ITEM 

1 

VEICULO TIPO CAMINHONETE 
CABINE DUPLA EM PERFEITO ESTADO 
DE FUNCIONAMENTO, SEM 
CONDUTOR. 

01 
R$ 4.200,00 

VALOR TOTAL R$ 4.200,00 

Presidente Juscelino — MA, 11 de Fevereiro de 2021 

FD DE MENEZES 
CNN: 19.215.233/0001-30 

Rua: Elpidio SiIvino Alves n° 01, Centro - Presidente Juscelino MA - CEP: 65140-000 
CNPJ 19.215.233/0001-30 - E-mail: fabianodock@hotmail.com - Tel.: (98) 3364 1354 



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

27.381.274/0001-24 
MATRIZ 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

24/03/2017 

NOME EMPRESARIAL 

MORAIS COMERCIO & SERVICOS EIRELI 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
MORAIS COMERCIO & SERVICOS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECON6M ICA PRINCIPAL 
69.20-6-01 - Atividades de contabilidade 

PORTE 

EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES :k_AJNUMIL.Ab SECUNDAR LAS 
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 
18.21-1-00 - Servigos de pré-impressão 
33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores 
42.11-1-01 - Construção de ro 
42.13-8-00 - Obras de urbaniz 
42.22-7-01 - Construção de re 
obras de irrigação 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 
43.30-4-02 -Instalação de por as, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03. Obras de acabamento em gesso e estuque 
43.99-1-03 - Obras de alvenaria 
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de agua 
45.30-7-03 - Comércio a varejo de pegas e acessórios novos para veículos automotores 
46.35-4-01 -Comércio atacadista de água mineral 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
46.73-7-00 - Com érclo atacadista de material elétrico 
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimenticios m in im e rcados, mercearias e armazéns 

dovias e ferrovias 
ação - ruas, pragas e calçadas 
des de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto 

ipCODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZAJURIDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresari 

LOGRADOURO 

TV ALEGRIA 

EP 

65.590-000 
BAIRRO/DISTRITO 

CEBOLA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

M ORA IS_M ENDONCA@HOTM AIL .COM 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 
.***. 

NÚMERO 

S/N 
COMPLEMENTO 

MUNICIPIO 

BA RRBRINHAS 

TELEFONE 

(98) 8836-0854 

CF 

MA 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

24/03/2017 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
DATA DA SITUAÇÃO ESPECLAL 

1/4 
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 

27.381.274/0001-24 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA
24/03/2017 

NOME EMPRESARIAL 

MORAIS COMERCIO & SERVICOS BRELI 

• 47.61-0-03 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
47.23-7-00 - Com ércio varejista de bebidas 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de audio e video 
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 

- Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.63-6-02- Comércio varejista de artigos esportivos 
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes dom issanitários 
47,89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passage iros - locação de automóveis com motorista 
56.11-2-04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento 
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eve ntos e recepções - bufê 
58.29-8-00 - Edição integrada a impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 
59.11-1-02 - Produção de filmes para publicidade 
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da inform ação 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

LOGRADOURO 

TV ALEGRIA 
NUMERO 

SIN 
COMPLEMENTO 
....Or** 

CEP 

65.590-000 
BAIRRO/DISTRITO 

CEBOLA 
MUNICIPIO 

BARREIRINHAS 
LI-
MA 

0 ENDEREÇO ELETRÔNICO 

MORAIS_MENDONCA@HOTMAIL.COM 
TELEFONE 

(98) 8836-0854 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL ( EFR I 
**.,.... 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
24/03/2017 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL i 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
*Or* 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NCJMERO DE INSCRIÇÃO 

27.381.274/0001-24 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

24/03/2017 

NOME EMPRESARIAL 

MORAIS COMERCIO & SERVICOS EIRELI 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDAR LAS 
63.11-9-00 -Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de inform ação na internet 
71.12-0-00 -Servigos de engenharia 
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados 
anteriormente 
82.30-0-02 - Casas de festas e eventos 
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 
90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente 
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 

c6o IGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Ernpresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresari 

LOGRADOURO 

TV ALEGRIA 
NUMERO 

S/N 
COMPLEMENTO 
******** 

CEP 

65.590-000 
BAIRRODISTRITO 

CEBOLA 
MUNICIPIO 

BARREJRINHAS 
UF 

MA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

M OR/NIS_MENDONCA@HOTMAIL.COM 
TELEFONE 

(98) 8836-0854 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
...hog*. 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

24/03/2017 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Médici, sin', Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

Solicitação de Cotação de Preçosl 

PROTOCOLO DE ENTREGA 

  DADOS DA EMPRESA 
NOME EMPRESARIAL1 
/ r fC'/4 a00, i /C5 cvo 

RECO: 
70eZ4 

CIDADE: 
UF:#11   CEP: 

NOME DO RESPONSAVEL PELA INFORMACKO: CARIMBO DO RESPONSAVEL OU CNP3: 
1/0Afd.)90 YcT noe,o, ef-1 cbikie • 4 

CEDA1LA DE IDENTIDADE No ORG-ÃO EMISSOR 

CPF No* 
_.3e9. -158gad 3 - 

ASSINATURA/RUBRICA: DATA DA 
PESQUISA: 
A t\ 

Pelo presente solicitamos a colaboração dessa egrégia empresa no sentido de informar a esta 
Câmara Municipal, o valor mensal para o objeto especificado na planilha abaixo: 

ITEM 

01 

DESCRIÇÃO 

VEICULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, EM PERFEITO 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO, SEM 
CONDUTOR 

QTDE 
VEICU LOS 

01 

VALOR MENSAL 

Prazo de validade desta pesquisa: ( ) 30 dias; (X) 60 dias; (90) dias; ( )   dias. 

Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos 
nesta pesquisa a próprio punho (inclusive o preço mensal ou elaboradas e impre55a5 por qualquer 
processo eletrônico e entregar em até 02 (dois) dias úteis a contar do recebimento deste, na 
Câmara Municipal de Anapurus, com sede à Av Presidente Medici, s/n°, Centro, Anapurus/MA, em 
dias úteis, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas). 

A informação prestada por essa empresa será utilizada para obtenção de "planilha de preços de 
mercado". 



ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Médici, sin°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros 

votos de consideração. 

Anapurus (MA), 11 de Fevereiro de 2021 

• 

• 

I da,
RENAN RIP A • DO iE SOUSA 

Pregoeiro Oficial 
Câmara Municipal de Anapurus/MA 

PARA USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

( ) EMPRESA I 

DENOMINAÇÃO SIMBÓLICA DA EMPRESA: 

( ) EMPRESA II K) EMPRESA III ( ) EMPRESA 



111111E r 
MORAIS COMERCIO G SERVIÇOS 
CNN: 27.381.274/0001-24 

COTAÇÃO DE PREÇOS 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT PREÇO UNIT 

*1 
VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE 
DUPLA EM PERFEITO ESTADO DE 
FUNCIONAMENTO, SEM CONDUTOR. 

01 R$ 4.350,00 

VALOR TOTAL R$ 4.350,00 

Viana — MA, 11 de Fevereiro de 2021. 

• 

.14 /67/3.11 Mee Pee 4--

E DE MORAIS MENDCSNCA 
CPF: 238.758.013-34 

MORAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME 
RUA ANTONIO SERAFIM 608 ANDAR 1 SALA 1, BAIRRO BARREIRINHA 



ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Médici, s/n°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

PESQUISA DE PREÇOS 

OBJETO:

Contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de locação de veículos 

para manutenção das atividades da among 

Municipal de Anapurus-MA. 

VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS 

2 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Médici, s/n°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

TERMO DE REFERÊNCIA 

OBJETO: 

Contratação de empresa especializada 

para prestação de serviços de locação de 

veículos para manutenção das atividades 

da Camara Municipal de Anapurus-MA. 

3 



ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Médici, s/n°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 
1.1 0 objeto do presente visa a contratação de empresa especializada para prestação dos 
serviços de locação de veículos para manutenção das atividades da Camara Municipal de 
Anapurus, para o período de 09 (nove) meses, conforme as condições e especificações constantes 
deste edital e de seus anexos. 

• 2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1 faz-se necessária a presente contratação em virtude da não disponibilidade de veiculo próprio 
para a realização dos serviços. A presente contratação facilitará e melhor desenvolverá as 
atividades da CAMARA. 

3. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO E PAGAMENTO: 
3.1 0 serviço sera recebido conforme tipo, qualidade, e demais especificações constantes na 
Proposta apresentada, acompanhado da respectiva Nota Fiscal. 
3.2 0 pagamento decorrente do processo licitado sera efetivado com a execução do serviço 
contratado, devidamente acompanhada da nota fiscal e de todos os laudos exigidos pelo processo, 
atestada pelo departamento responsável, em até 30 (trinta) dias contados da apresentação dos 
documentos referidos. 
3.3 0 pagamento será feito mensalmente, conferido pelo responsável do contrato designado para 
esse fim; 
3.4 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. 
3.5. A Camara 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 a Camara; 
b) Erros, omissões ou vícios nas notas fiscais. 

3. DO VALOR ESTIMADO 
Considerando as pesquisas de mercado realizadas em empresas maranhenses, o valor máximo que 
a Administração pretende pagar na presente locação importa no valor mensal de R$ 4.350,00 
(quatro mil, trezentos e cinquenta reais); 

3.1. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

3.1.1. A despesadecorrente deste objeto correrá à conta de recursos específicos, consignados no 
orçamento da CAMARA, na seguinte Dotação Orçamentária: 

01 01 00 PODER LEGISLATIVO — CAMARA MUNICIPAL 
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
3.3.90.39 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA JURÍDICA. 



ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Médici, s/n°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

4. DAS OBRIGACCIES DA CONTRATADA: 

4.1 Os serviços prestados serão devidamente acompanhados e fiscalizados pela Camara Municipal, 
ou por servidor autorizado para tal, com poderes amplos e irrestritos para propor penalidades, 
analisar documentos e vistoriar os veículos, além de diligenciar quanto ao comportamento e 
atuação dos motoristas responsáveis na lide diária; 
4.2 E terminantemente proibido aos licitantes contratados conduzir pessoas (caronas) e objetos 
estranhos As finalidades do serviço ora contratados, sob pena de rescisão contratual, além de multa; 

4.3 Poderão ser exigidos dos licitantes contratados laudos emitidos por oficinas mecânicas 
credenciadas em que constem informações sobre partes mecânicas, elétricas e hidráulicas do 
veiculo não abarcada por vistorias do DETRAN, sempre que se fizer necessário; 

4.4 Os veículos deverão ter afixado aviso em seu interior em local visível com os seguintes dizeres: 
"A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS"; 

4.5 Fornecer, sempre que solicitados, documentos que comprovem a manutenção das condições 
de habilitação exigidas para a contratação; 

4.6 Em havendo necessidade, aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos que se fizerem 
indispensáveis, sempre nas mesmas condições da proposta, na forma do preceituado no art.65, 
parágrafo 1°, da Lei n° 8.666/93. 

• 

4.9 Manter o veiculo com suas manutenções em dia conforme recomendação do fabricante. 
a) registro como veiculo de passageiros e quanto A categoria, como aluguel; 
b) seja regularizado e em dia com IPVA e com no máximo 02(dois) anos de fabricação para 
veículos automotores; 
e) cintos de segurança iguais A lotação e demais itens exigidos por lei; 
0 0 veiculo deverá ser submetido A inspeção semestral, pelo DETRAN/MA, para verificação dos 
equipamentos obrigatórios de segurança e dos requisitos exigidos; 

4.10 0 condutor do veiculo deverá satisfazer as seguintes condições: 
a) ter idade igual ou superior a 21 (vinte e um) anos; 
b) ser habilitado na categoria "D"; 
c) não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias 
durante os doze últimos meses; 

4.11 Substituir imediatamente o veiculo por outro similar, com a mesma capacidade de passageiros 
e em perfeito estado de conservação, que por qualquer motivo venha a ter sua circulação 
interrompida. 

4.12 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdencidrios e obrigações sociais 
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, 
vez que os seus empregados não manterão nenhum vinculo empregaticio com o 
CONTRATANTE; 



ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Médici, s/n°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

4.13 Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vitimas os seus 
empregados quando da execução objeto deste contrato ou em conexão com ele, ainda que 
acontecido em dependência do CONTRATANTE; 

4.14 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas 
execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 

4.15 Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes deste contrato. 

4.16 A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos na condição 
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do 
CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA 
renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o 
CONTRATANTE. 

5. OBRIGACÕES DA CONTRATANTE: 
5.1 Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa desempenhar seus serviços dentro 
das normas do contrato; 

5.2 Acompanhar e fiscalizar o serviço, por intermédio de servidor por ela determinado; 

5.3 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados 
pela Contratada; 

5.4 A Contratante poderá solicitar à contratada, análise do produto entregue, sempre que o mesmo 
se fizer necessário, sem emus para a Contratante. 

6. DO PAGAMENTO: 

6.1 0 pagamento sera efetuado mensalmente, através de Ordem de Pagamento, mediante 
apresentação da respectiva nota fiscal/fatura discriminativa, devidamente atestados pelo setor 
competente. 

7. DAS DISPOSICÕES FINAIS: 

a) 0 Camara 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 
resultantes de ação ou omissão destes, inclusive por inobservância de ordens e normas da 
contratante. 
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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 sera 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. 

8. DA DESCRIÇÃO DA PLANILHA E DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 
1. 8.1 - ESPECIFICAÇÕES, UNIDADES, QUANTITATIVOS 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE MESES 
VALOR 

MENSAL 
VALOR
TOTAL 

01 

VEICULO TIPO CAMINHONETE, 
CABINE DUPLA, EM PERFEITO 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO, SEM 
CONDUTOR, dotado de todos os 
equipamentos obrigatórios por lei, para 
prestaçao de serviços pelo período de 09 
(nove) meses. 

01 09 4.350,00 39.150,00 

Anapurus/MA, 15 de Fevereiro de 2021. 

Presidente 
A • '.4 r. • 

mm !!! , • Anapurus/MA. 



ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Médici, sin°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

MEMORANDO INTERNO 

Anapurus/MA, 22 de fevereiro de 2021. 

Ao Setor Contábil da Camara Municipal de Anapurus 

Assunto: Solicitação de Dotação Orçamentaria 

• 
Solicito desse setor, informações sobre existência e disponibilidade de dotação 

orçamentaria para pagamento de despesa, que tem como objeto a Contratação de empresa 

especializada para prestação de serviços de locação de veículos para manutenção das atividades 

da Camara Municipal de Anapurus-MA, no valor MENSAL estimado de R$4.350,00 (quatro 

mil, trezentos e cinquenta reais). 

Atenciosamente, 

• 
RENAN RIP; 'I I DE SOUSA 

Pregoeiro 
Camara Municipal de Anapurus/MA 



ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Médici, s/n°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

MEMORANDO INTERNO 

Ao Pregoeiro da Camara de Anapurus 
Assunto: Informações de Dotação Orçamentária 

Em resposta à solicitação do Pregoeiro, a Divisão de Contabilidade da 
Camara Municipal de Anapurus/MA, confirma que existe dotação especifica no 
Orçamento Anual para custeio das despesas com a Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de locação de veículos para manutenção 
das atividades da Camara Municipal de Anapurus-MA, conforme descrição abaixo: 

01 Legislativa - 01. 031 Ação Legislativa -01 031 0001 ADMINISTRAÇÃO GERAL -01 031 
0001 2001 MANUTENÇÃO E FUNC. DA CÂMARA LEGISLATIVA - 3.0.00.00 DESPESAS 
CORRENTES; 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 3,3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. 

Ana purus, 23 de Fevereiro de 2021. 

Jamys Den C. Imago 
Contador 

CRC-MA: 142 

A 7 ff . 
vel pelo Setor de Orçamento Contab lidade 
eimara Municipal de Anapurus/MA. 
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DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DA DESPESA 
(Artigo 16, Inciso II, LC n° 101/2000) 

Declaro, sob as penas da Lei, e em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e com a Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, de responsabilidade fiscal, e informação 
de disponibilidade orçamentária e financeira, que dispomos dos recursos orçamentários, para as 
despesas abaixo identificadas e que tem adequação com a Lei Federal n° 8.666/1993, no repasse de 
recursos destinados A. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação 
de veículos para manutenção das atividades da Camara Municipal de Anapurus-MA, conforme 
descrição abaixo: 

Declaro ainda, que a despesa não causará impacto orçamentário e financeiro nos 
exercícios financeiros subsequentes e não ultrapassará os limites estabelecidos para o exercício 
financeiro de 2021. 

01 Legislativa —01. 031 Ação Legislativa — 01 031 0001 ADMINISTRAÇÃO GERAL —01 031 
0001 2001 MANUTENÇÃO E FUNC. DA CÂMARA LEGISLATIVA — 3.0.00.00 DESPESAS 
CORRENTES; 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS — PESSOA JURÍDICA. 

Anapurus/MA, 4 de fevereiro' de 2021. 

Presidente da Camara unicipal de Anapurus 



ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Médici, s/n°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

AUTORIZAÇÃO 

Ementa: abertura de processo 

Ilmo. Sr. 
RENAN RIPARDO DE SOUSA 
Pregoeiro 
CAMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA 

Senhor Pregoeiro, 

AUTORIZO as providências cabíveis relacionada A abertura de procedimento 

licitatório, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de locação de veículos para manutenção das atividades da Camara Municipal de 

Anapurus-MA, no valor MENSAL estimado de R$4.350,00 (quatro mil, trezentos e 

cinquenta reais). 

Informo-lhe da existência de recursos orçamentários para o pagamento das 

obrigações decorrentes da referida contratação, as quais estão consignadas no Orçamento Geral 

desta Camara Municipal para o exercício de 2021, nas seguintes classificações funcionais 

programáticas: 

01 Legislativa — 01. 031 Ação Legislativa — 01 031 0001 ADMINISTRAÇÃO GERAL — 01 
031 0001 2001 MANUTENÇÃO E FUNC, DA CAMARA LEGISLATIVA — 3.0.00.00 
DESPESAS CORRENTES; 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 3.3.90.39 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA JURÍDICA. 

Dou-lhe ciência, que a atividade está compatível com a lei de diretrizes 

orçamentárias e com as metas do Plano Plurianual. 

Remete-se o procedimento para a Comissão Permanente de Licitação para autuação 

e providências no sentido de elaborar minuta do edital e encaminhá-la ao Departamento Jurídico 

da Camara para exame e aprovação se caso estiverem em conformidade com a legislação 

vigente. 

Anapurus/MA, 26 de fevereiro de 2021. 

cmoRAtauomor°4°6 "' Put" 
ADEMALLESETOMWANTANA 

Presidente diertmwairienicipal de Anapurus 

1 
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AUTUAÇÃO DO PROCESSO 

Ao primeiro (12) dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e um 
(2021), AUTUO este processo administrativo que dará origem ao Processo de 
Licitação nas condições que seguem abaixo, juntando a este o edital especifico para 
o objeto. 

DA LICITAÇÃO: 
- Processo Administrativo n2 00.00.002/2021 
- Modalidade: Pregão Presencial n2 002/2021 
- Requisitante: Gabinete do Presidente. 

DO OBJETO DA LICITAÇÃO: 
- Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de 
veículos para manutenção das atividades da Camara Municipal de Anapurus-MA. 

DA ESTIMATIVA DO VALOR: 
- 0 valor MENSAL estimado é de R$4.350,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta 
reais), conforme pesquisa de preços e Termo de Referência. 

DA INDICAÇÃO DOS RECURSOS: 
- As despesas do contratante correrão a conta de recursos alocados no orçamento 
da Camara Municipal, no exercício de 2021; 

01 Legislativa - 01. 031 Ação Legislativa - 01 031 0001 ADMINISTRAÇÃO GERAL - 
01 031 0001 2001 MANUTENÇÃO E FUNC. DA CÂMARA LEGISLATIVA - 3.0.00.00 
DESPESAS CORRENTES; 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 3.3.90.39 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA. 

A 

RENAN RIP • RDO ID E SOUSA 
Pregoeiro 

Camara Municipal de Anapurus/MA 
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A 
Assessoria Jurídica 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Senhor(a) Assessor(a) juridico(a), 

Visto que foi constatada a disponibilidade de recursos orçamentários e a 

presença de pressupostos legais para a contratação, visando a conclusão da fase interna 

do procedimento licitatório, na modalidade Pregão Presencial, tendo como objeto a 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos 

para manutenção das atividades da Camara Municipal de Anapurus-MA, encaminhamos 

a V.Sa., para apreciação e aprovação dessa Assessoria Jurídica, a Minuta do Edital, bem 

como a do instrumento contratual, nos termos da Lei Federal n`i) 8.666/93, Art. 38, 

Parágrafo Único. 

Anapurus (MA), 02/março/ 2021 

RENAN RIP . 1  0 DE SOUSA 
Pregoeiro 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS-MA 
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MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial N°. /2021/CMAN 

Processo Administrativo n° 00. /2021/CMAN 

PREÂMBULO 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS -MA, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, 
através do Pregoeiro Oficial, que este subscreve, designado pela PORTARIA n° 009/2021, de 01/02/2021, 
torna público para conhecimento de todos que fará realizar, as  horas do dia --- de --- de 2021, 
Licitação na modalidade PREGÃO, em sua forma Presencial, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, visando 
a contratação de empresa, mediante as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

A licitação sera regida pela LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, pela LEI COMPLEMENTAR N° 
123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, subsidiariamente pela LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993ff 
demais legislações aplicadas à matéria, naquilo que não contrarie este Edital e pelas cláusulas e condiçõ s 
abaixo declinadas. 

A sessão Pública será realizada na Avenida Presidente Médici, s/n, Centro, no Prédio da CÂMARA Municipal 
de ANAPURUS/Maranhão, Sala de Reuniões da CPL, nesta cidade, conduzida pelo Pregoeiro co a aj a da 
EQUIPE DE APOIO. 

A PROPOSTA, bem como a documentação para HABILITAÇÃO sera entregue o Pregoeiro e sia OWE 
DE APOIO, no local e hora acima definidos, em envelopes separados, devidamente lacraos e idlynt *dos 
na parte externa na forma definida neste Edital. 

Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização deita licitação na data 
acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia (Ail subsequente, 

11,f 
independentemente de nova comunicação. 

1. OBJETO 
.•... 

1.1. Esta licitação tem por objeto a contratação de empresa j ciali da para prestaçdo dos serviços de locação 
de VEICULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUNA EM PERFEITO 'ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO, SEM 
CONDUTOR, para manutenção das atividades da Câmara Municipal de Anapiirus, pelo período de 09 (nove) 
meses, conforme as especificações descritas no Anexo,Itlesti 

1.2. 0 valor MENSAL máximo estimado para a contra ação deste obit:to é R$ 4350,00 (quatro mil, trezentos e 
cinquenta reais); 

1.3. 0 presente objeto sera proposto em rigorosa observância às especificações do ANEXO I deste Edital e as 
normas vigentes que a ele se aplicarem. 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderá participar deste PREGÃO o interessado que atenda is exigências deste Edital e cuja atividade 
empresarial abranja o objeto desta licitação, podendo ser ou não inscrito no Cadastro Geral de fornecedores e 
Prestadores de Serviços da CAMARA Municipal de ANAPURUS-Maranhão, ou em qualquer Cadastro de 
órgãos ou entidades da Administração Pública Federal e ou Municipal. 

2.2. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que participem desta Licitação, para se utilizarem dos 
beneficios introduzidos pela Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar 
Certidão Especifica do seu enquadramento, emitida nos termos do art. 8° da Instrução Normativa do 

Av. Presidente Médici, s/no, Centro - ANAPURUS — MA, CEP 65.525-000 
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al111•11 

Departamento Nacional de Registro do Comércio — DNRC n° 103, de 30 de abril de 2007, pelo órgão de 
Registro competente para a inscrição do Ato Constitutivo ou Contrato Social das empresas pertencentes a esta 
categoria empresarial. 

2.2.1. A Certidão de que trata este subitem será entregue ao Pregoeiro na sessão Pública de abertura do certame, 
designada no preambulo deste Edital, em envelope separado dos envelopes de PROPOSTA DE PREÇOS e 
HABILITAÇÃO. 

2.3. Não poderão participar deste PREGÃO: 

a) Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste PREGÃO. 
b) Empresas subcontratadas e que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição. 
c) Empresas que estejam suspensas de licitar e impedida de contratar com a CÂMARA MUNICIPAL DE 
ANAPURUS-MARANHÃO. 

d) Empresas que tenham sido declaradas inideineas para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a propri 
autoridade que aplicou a penalidade. 

e) Empresas que estiverem em regime de falência, em concurso de credores, em dissolução ou em liquidaçãk 

f) Empresas que tenham entre seus sócios, gerentes, responsáveis técnicos, empregadps cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha direta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau delitrvidors da 
CAMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MARANHAO, mesmo em Cargos de Assessorament9 e ot)) de 
Direção. A s-

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 4,<,•„ 

3.1. Na sessão Pública de recebimento dos Envelopes de PROPOSTAS e documentação de HABIIV AO, 
cada empresa licitante far-se-á representar por seu titular, ou por pessoa devidammte credenciada. mente 
estes poderão atuar na formação de PROPOSTAS e na prática de demais atos inerenis a6 PREGÃO. 

3.2. No inicio da sessão sera aberto o Credenciamento e o Pregoeiro fará as devidas cor1in4913es quanto A. 
existência dos necessários poderes para a representação ou Qdenciamento dos liOtantes através da 
apresentação dos respectivos documentos, nas condições seguinte 

4. 
a) Se o licitante se fizer representar por seu sócio, devera eØe, paral4ue se piomovns devidas averiguações 
quanto A. administração e Gerência da Sociedade, apresentarrarteirditie Idéi:UidOe ou documento equivalente, 
bem como o Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social é6iyigor, devid*eirte registrado, em se tratando 
de Sociedade Empresarial e, no caso de Sociedades por ,./.t,s.as ,414,1pAnliitto de documento de Eleição de seus 
Administradores, e, no caso de Empresário Individua ção‘noi*gistro Público de Empresas Mercantis. 

b) Caso seja designado outro representante, este devkri estar devi;' amente credenciado, sendo imprescindível, 
para que o credenciamento seja aceito, a apresentaça&slos docu ntos seguintes: 

• b.1) Carteira de Identidade ou documento equivalente do c'f enciado; 

b.2) Procuração ou Carta Credencial, conforme modelo ANEXO II deste Edital, firmada pelo representante 
legal da empresa, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, documento esse que 
obrigatoriamente deverá ser apresentado junto com a credencial para a comprovação da condição do titular 
para delegar poderes ao representante credenciado. 

b.3) Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados por qualquer processo de copia, 
desde que autenticada por Cartório competente ou por servidor da CPL até um dia antes da data de abertura 
deste certame. 

,964g 
Av. Presidente Medici, sin°, Centro - ANAPURUS — MA, CEP 65.525-000 
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3.3. Somente participarão da fase de lances verbais os licitantes Credenciados nos termos do subitem 3.2 deste 
Edital. Os licitantes que decidirem pela entrega dos Envelopes sem que se efetive o devido Credenciamento, 
somente participará do certame com o preço constante da sua PROPOSTA. 

3.4. A cada Sessão Pública realizada o credenciamento sera conferido pelo Pregoeiro. 

3.5. É vedado a uma só pessoa física representar mais de uma empresa neste PREGÃO. 

4. DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

4.1. A PROPOSTA DE PREÇOS e a documentação para HABILITAÇÃO serão entregues ao Pregoeiro no 
dia, hora e local citados no preâmbulo deste Edital por intermédio de seus representantes, em envelopes 
distintos, devidamente lacrados e rubricados em seus fechos com os seguintes dizeres em sua parte externa: 

ENVELOPE 1:` 
CÂMARA MU 

Pregão 
/ 

(Razão Social

'PROPOSTA DE PREÇOS" 
NICIPAL DE ANAPURUS 
Presencial no  
t0211CMAN 
da Proponente e CNPJ) 

ENVELOPE 2:" HABILITAÇÃO" 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
Pregão Presencial no  /2021/CMAN 

(Razão Social da Proponente e CNPJ) 

4.2. Os documentos para o CREDENCIAMENTO E HABILITAÇÂO deverão ser legíveis e poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia previamente autenticada por Cartório competente ou , 
previamente por membro da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO como também pel regoe• o ou '•*.f,,,„.,,, 
por membro da EQUIPE DE APOIO, mediante a apresentação do documento original, até 12 zeforas 
antes da data marcada para a abertura do certame. A' 
4.3. No ato da entrega dos envelopes de PROPOSTA e documentação de HABILITAÇÃO os licitaiite' 
apresentar, em separado, a DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS D ABILI 
dando ciência de que cumprem os requisitos de Habilitação conforme exigência do artigo 4 inciso V4 da Lei 
n° 10.520/2002 podendo ser utilizado o modelo do ANEXO IH deste Edital. 4 

4.3.1 . A não apresentação da DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO R.O's, V SITOS DE 
HABILITAÇÃO constante deste subitem, acarretará o impedimento do licitan de ae. • r do PREGAO, , por ser documento obrigatório por lei. d'N ,'Çe

1. * 5. DA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS  
....,. ";¡,7,.. 

5.1. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser apresentada de acordo Com 1V1odelo de Carta Proposta, -,.. ANEXO IV deste Edital, em uma via, em papel timbrado da Empreske .a. Declaração de elaboração 
Independente de proposta, sem cotações alternativas, emendas-*uras ou entrelinhas, e dela deverão constar 
os seguintes elementos: , • 

a) Razão social da empresa, número do CM(J, endereço ompleto, número de telefone incluso o de 
celular, se houver, e-mail, bem como nome do Nnco, númejD da conta e a respectiva agencia onde deseja 
receber seus créditos, caso seja vencedor. 0 CNP g do na PROPOSTA deverá ser o mesmo da 
Nota Fiscal emitida por ocasião do pagamento dos serviços. 

b) Número do Pregão, Descrição do Objeto. Especificações do(s) serviços (s) proposto(s), detalhados, 
de acordo corn os elementos exigidos no ANEXO I do Edital. 

c) Descrição detalhada do item ofertado em conformidade com as especificações constantes do ANEXO 
I deste Edital, preço unitário em algarismo e valor total da proposta em algarismo e por extenso, em Real 
(R$), com no máximo dois algarismos após a virgulajd incluidos os lucros e todas as despesas incidentes, 
essenciais para o serviço objeto deste Pregão. 

d) Prazo de Validade da Proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação. 

Av. Presidente Medici, sin°, Centro - ANAPURUS — MA, CEP 65.525-000 
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e) A licitante deverá incluir nas propostas, todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, 
impostos, encargos sociais e quaisquer outras que possam influir direta e indiretamente no custo de 
execução dos serviços. 

f) Prazo da prestação dos serviços sera até 31.12.2021. 

g) Data e assinatura do representante legal da empresa com identificação de seu nome abaixo da 
assinatura. 

5.3. 0 licitante que desejar reproduzir as informações constantes do formulário padronizado da Carta Proposta 
poderá assim fazer, desde que não altere e/ou descaracterize a substância do formulário padrão da Carta 
Proposta. 

5.4. Após a abertura das Propostas não sera admitido cancelamento, inclusão ou exclusão de documentos, 
retirada da Proposta ou alteração nas suas condições, sem que fique o licitante sujeito à aplicação de sanções 
inclusive com a suspensão ou cancelamento de seu registro no Cadastro de Fornecedores impedidos de licitar 
e contratar com a Administração Pública, consoante dispõe a Lei n° 10.520/2002. 

5.5. Uma vez classificada a PROPOSTA também não sera admitida desistência retificações ou alterações n 
condições estipuladas, exceto no caso de NOVA PROPOSTA disputada por meio de lances, conforme previs 
neste Edital. 

5.6. Decorridos o prazo de validade da PROPOSTA sem convocação para a contratação, fican os licitante4 
liberados dos compromissos assumidos, cabendo no caso, negociação da CAMARA MUÇIPA DE 
ANAPURUS - MARANHÃO para manter o preço proposto. 

5.7. A CAMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MARANHÃO poderá solicitar prorrogação 
validade da PROPOSTA sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido, entretanto, tioll 
concordância, a PROPOSTA não poderá ser modificada. 

5.7.1. Na hipótese do Processo licitatório vir a ser interrompido, o prazo de validade cia PROPOMA fica 
automaticamente prorrogado por igual número de dias em que estiver suspenso. 

5.8. A PROPOSTA, uma vez aberta vinculará o licitante, obrigando-o, caso seja veneedor, ao cumprimento do 
seu objeto, salvo ocorrência de motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela CAMARA. 

5.9. Não serão consideradas PROPOSTAS apresentadas por internet, via postal ou outro. A PROPOSTA 
deverá ser formulada e entregue nas condições disciplina* nes‘edital e. rigorosamente, apresentada em 
obediência as especificações constantes deste Edital.

5.10. Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas qu o e em nas especificações exigidas 
neste Edital. e x,e0-41 
6. DO PROCEDIMENTO DO PREGÃO 

6.1. No dia, hora e local designados neste Edital, na O'rpsença dQ licitantes e demais pessoas presentes no ato 
público, o Pregoeiro, dará inicio aos trabalhos do PREer a abertura e análise do Credenciamento dos 
participantes e, em seguida o recebimento dos Envelopes de PROPOSTAS e documentação de 
HABILITAÇÃO. 

6.2. No Credenciamento, o licitante ou seu representante, deverá identificar-se e comprovar mediante o 
documento de Credenciamento definido no item 3 deste Edital, a existência dos poderes necessários para 
formulação das PROPOSTAS e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 

6.3. Após o Credenciamento dos participantes o Pregoeiro declarará o número de participantes no certame e 
em seguida fará o recebimento dos envelopes de PROPOSTA e documentação de HABILITAÇÃO assim 
como o da DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO exigida no 
subitem 4.3 deste Edital. 
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6.4. A não apresentação da DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
impedirá que o licitante participe deste PREGÃO. 

6.5. Após o encerramento do Credenciamento o Pregoeiro dará inicio a abertura dos Envelopes de 
PROPOSTAS, nos procedimentos abaixo declinados, não sendo mais aceita a partir dai, participação de 
licitante retardatário. 

6.5.1. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as PROPOSTAS. Os preços propostos serão lidos 
em voz alta pelo Pregoeiro, sendo as mesmas rubricadas pelo Pregoeiro e pela EQUIPE DE APOIO e 
selecionadas para a fase de lances. 

6.5.2. Seleção das PROPOSTAS para a fase de lances iniciando-se com a PROPOSTA escrita de MENOR 
PREÇO GLOBAL e as daquelas com preços até 10% (dez por cento) superiores à de menor preço 
selecionada. 

6.5.3. Colocação das PROPOSTAS em ordem crescente dos preços cotados para que os licitantes selecionados 
para a fase de lances participem da etapa competitiva, por meio de lances verbais e sucessivos. 

6.5.4. Iniciada a fase competitiva o Pregoeiro convidará individualmente os licitantes selecionados, para qu 
de forma sequencial, apresentem lances verbais, de valores distintos e decrescentes, a começar pelo licitan* 
detentor da Proposta de MAIOR PREÇO, até que os licitantes manifestem desinteresse em apresentar novo 
lances e se proclame a PROPOSTA classificada em primeiro lugar. 

6.5.4.1. A oferta dos lances sera efetuada no momento em que o Pregoeiro conferir a palavra A. icitaine, na
ordem decrescente dos preços ofertados até que as empresas licitantes manifestarem desinteresse e4presentar 
novos lances e se proclame o vencedor. Dos lances ofertados não caberá retratação. 

6.5.4.2. 0 encerramento da etapa competitiva de lances dar-se-it quando, indagados pelo PiVgthr 
licitantes manifestarem desinteresse em apresentar novos lances. 

6.5.4.3. 0 licitante que desistir de apresentar lance verbal, ficará excluído dessa etapa e:terd mantiffi o seu 
último preço apresentado para efeito de ordenação das PROPOSTAS. 

6.5.4.4. Caso duas ou mais PROPOSTAS iniciais apresentem preços iguais, o PreAiro realy:ará sorteio para 
determinação da ordem de oferta de lances, vedada a oferta de lance verbal corn vista ao diisempate. 

6.5A.5. Se não forem ofertados lances verbais, sera verificada a confolarttittide entre a melhor PROPOSTA 
escrita e o valor da licitação, podendo o Pregoeiro negocia0iretamente comro PiVinente. 

„ 
6.6. Não havendo pelo menos TRÊS PROPOSTAS escritás. de preco', iniciais nas condições definidas no 
subitem 6.5.2 o Pregoeiro, atendendo ao que estabelece o art. 4, inciso IX da Lei n°10. 520/2002, classificará 
as melhores Propostas, até o máximo de três, para qu;40eus autores participem dos lances verbais, quaisquer 
que sejam os preços oferecidos nas Propostas escritárge adotará os seguintes critérios: 

a) quando houver somente um preço válido proposto, o Pregoeiro convocará as duas melhores Propostas 
subsequentes, completando o número de três, para '• e o 'utores possam apresentar lances verbais e 
sucessivos, de valores distintos e decrescentes, quaisquer q sejam os preços inicialmente ofertados; 

b) quando houver dois preços válidos propostos, o Pregoeiro convocará somente uma Proposta subsequente, 
visando completar o número de três para que seu autor possa apresentar lances verbais e sucessivos, de valores 
distintos e decrescentes qualquer que seja o preço inicialmente ofertado. 

6.6.1. Caso não haja representante credenciado, dentre os licitantes convocados para completar o número de 
três Propostas na forma das alíneas "a" e "b" do subitem 6.6 serão considerados os preços ofertados por estes 
licitantes constantes na Proposta inicial, para efeito de classificação final, não havendo qualquer hipótese de 
nova convocação de licitantes remanescentes para oferta de lances verbais. 

6.6.2. Somente será efetivada a competição, relativamente à oferta de lances verbais, com os licitantes 
devidamente credenciados, aptos para tal fim. 
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6.7. Encerrada a etapa de lances e ordenada as ofertas, o Pregoeiro examinará a PROPOSTA considerada 
primeira classificada para a verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, quer 
quanto a compatibilidade do preço proposto em relação ao preço determinado no Edital, quer quanto ao 
atendimento do objeto licitado em relação as especificações exigidas pelo Edital, em especial aquelas do Termo 
de Referencia ANEXO I do ato convocatório, desclassificando-a se for incompatível com essas exigências. 

6.8. Verificada a aceitabilidade da Proposta de menor lance a mesma sera declarada CLASSIFICADA EM 
PRIMEIRO LUGAR procedendo o Pregoeiro à análise de sua documentação de HABILITAÇÃO nas 
condições definidas no SUBITEM 8.1 deste Edital. 

6.9. No julgamento da PROPOSTA, a classificação dar-se-á pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL, 
sendo considerada vencedora a PROPOSTA que atender is condições do Edital e ofertar o MENOR VALOR. 

6.10. Serão desclassificadas as PROPOSTAS que: 

a) Apresentarem preços manifestamente inexequíveis. 

b) Apresentarem preços acima do máximo estabelecido no Edital. 

c) Não atenderem is especificações exigidas no Edital em especial aquelas contidas no Termo de Referenci 
ANEXO 1, e as apresentarem de forma irregular. 

6.10.1. Propostas inexequíveis são consideradas aquelas que não venham a ser demonstradas pelo licitante% 
mediante solicitação do Pregoeiro, "sua viabilidade através de documentação que comprove queOs custos dos 
insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compa eis Am a 
execução do objeto do contrato." (Lei 10.520/02, art.9° c/c/ art.48, II da Lei 8.666/93). 

6.11. Após a fase de classificação, não caberá desistência de PROPOSTA, salvo por motivo justcAol*n‘ 
de fato superveniente aceito pela CAMARA. \% 

6.12. Proclamado o vencedor do certame, o licitante primeiro colocado obriga-seda apresintar nYWazo no 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados do encerramento da Sessão, a NO ,A PRIVOSTA com os 
valores respectivos readequados aos lances vencedores. )". 

6.13. Considerada regular a NOVA PROPOSTA, sera adjudicado clobjeto desta I ie itayao it empresa declarada 
vencedora. 

6.14. Na hipótese da não apresentação da NOVA PROPOSTA no p•vazo determinado no subitem 6.12 e, ainda, 
na hipótese da inadequação da PROPOSTA ocorrerá a des ,1ikssifickdo do licitante e decadência do direito 
contratação, cabendo o Pregoeiro, sem prejuizo das sançõesNikgais c' abiveiS, convocar os licitantes na ordem 
remanescentes dos lances e dar continuidade ao PREGAO. 

6.15. 0 PREGOEIRO poderá solicitar análise da PROPOSTA por Equipe Técnica da CAMARA Municipal 
ANAPURUS Maranhao, como também realizar diligêncis oU requisitar informações, incluindo 
esclarecimentos e detalhamentos sobre a PROPOSTA, sem imploli r a modificação de seu teor ou a inclusão de 
documento ou informação que deveria constar originaltu„ente n ROPOSTA. 

6.15.1. A não apresentação das informações solicitadas implicará o julgamento no estado em que se encontra 
a PROPOSTA, podendo resultar em sua desclassificação. 

6.16. Decorridos o prazo de validade da PROPOSTA sem convocação para a contratação, ficam os licitantes 
liberados dos compromissos assumidos, cabendo no caso, negociação com a CAMARA para manter o preço 
proposto. 

7. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA NA FASE DAS PROPOSTAS 

7.1. Encerrada a fase de lances, e, classificando-se em primeiro lugar microempresas ou empresas de pequeno 
porte, o Pregoeiro, por força da Lei Complementar n° 123/2006, observará o direito de preferência conduzido 
pelos artigos 44 e 45 da citada norma, nas condições seguintes: 
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a) Identificar-se-ão as Propostas ofertadas por microempresas ou empresas de pequeno porte que se 
encontrarem até 5% (cinco por cento) superiores à primeira classificada, proclamando-se, se houver empate 
entre as PROPOSTAS. 

b) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte enquadrada nas condições da alínea "a", melhor classificada 
poderá desempatar apresentando PROPOSTA de preço inferior àquela classificada em primeiro lugar, no prazo 
máximo de 5 (cinco) minutos controlados pelo Pregoeiro situação em que a Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte passará à condição de primeira colocada. 

c) A não apresentação de PROPOSTA no prazo definido na alínea "h" deste subitem implicará na decadência 
do direito conferido pela Lei Complementar n°123/2006, devendo ser convocadas as microempresas ou 
empresas de pequeno porte remanescentes, na ordem de classificação. 

d) No caso da equivalência de valores apresentados por Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, sera 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar o desempate. 

e) Na hipótese de não ser adjudicado o objeto deste PREGÃO à Microempresas ou Empresas de Pequeno 
Porte, o objeto da licitação sera adjudicado em favor da Proposta originalmente classificada em primeiro luga 

7.2 Encerrada a etapa competitiva e aceitável o preço ofertado, o Pregoeiro procederá à abertura 
ENVELOPE N° 02, Documentação de HABILITAÇÃO do licitante classificado em primeiro lugar p 
verificação do atendimento is condições de HABILITAÇÃO exigidas neste Edital. 

8. DA HABILITAÇÃO fr

8.1. Para Habilitação no presente PREGÃO serão exigidos dos licitantes os documentos abaixo de 

a) Relativa it Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal: 
e, 

a.1) Registro na Junta Comercial, no caso de empresa individual; 

a.2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas sualkalteOpes, dev'Mamente 
registrados, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedade por•ivie%., a4*panhado dos 
documentos de eleição de seus atuais administradores; no caso de Sociedades simples'o Atfl'eonstitutivo, 
inscrito no Cartório Civil (Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou Cartório de Registro de Títulos e 
Documentos) acompanhado da prova de Diretoria em exercício. 

A' • 
a.3) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (6,NPJ ve; 

;;c,
a.4) Prova de regularidade com a FAZENDA FEDER/0;410 d4f icili , se& da licitante, através da 
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS' IBÚ1 S I I1ERA1S E A DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO (que abrange o INSS). Lei 8.212/91, art. 47, inc. 7.711/88 e Art. 16, da Port. Conj. 
PGFN/RFB, n.3, de 02/05/07; Decreto n° 8.302, tenbro e 2014; Portaria MF n° 358, de 5 de 
setembro de 2014; Portaria Conjunta PGFN/RFB n°1,751, de 2 c4F outubro de 2014. 

a.5) Prova de Regularidade com a FAZENDA EStADUAL domicilio ou sede da licitante, emitida até 
120 (cento e vinte) dias antes da data de entrega dos enitzlepoi, uando não vier expresso o prazo de validade, 
mediante a: 

a.5.1) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, ou, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. 
a.5.2) Certidão Negativa de Inscrição da Divida Ativa. 

a.6) Prova de Regularidade com a FAZENDA MUNICIPAL do domicilio ou sede da licitante, emitida até 
90 (noventa) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o prazo de validade, 
mediante a: 

a.6.1) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, referente ao 1SSQN, ou, Certidão Positiva com Efeitos de 
Negativa. 
a.6.2) Certidão Negativa de Inscrição da Divida Ativa; 
a.6.3) Alvará de Localização e Funcionamento, referente à sede da licitante. 

Av. Presidente Medici, sin°, Centro - ANAPURUS — MA, CEP 65.525-000 
7 



Fls. N° 

Rubrica  

ESTADO DO MARANHÃO 
Camara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Medici, s/n°, Centro, CEP: 65.525-000 
CNPJ: 12.121.042/0001-60 

a.7) Prova de regularidade com o FGTS mediante apresentação do Certificado de Regularidade com o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço fornecido pela Caixa Econômica Federal. 

b) Qualificação Econômico-financeira 

b.1) Copia dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário relativo ao último exercício exigível e 
apresentado na forma da lei, devidamente registrado no órgão competente, a saber: Registro de Empresas 
Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório), conforme o caso, acompanhado 
da cópia das folhas do referido livro onde se encontram transcritos o Balanço Patrimonial e a Demonstração 
de Resultado do Exercício, com base nos quais deverão ser feitos os cálculos e apresentados os indices, 
comprovando a boa situação financeira nos moldes da letra "b.1.2" deste item; 
b.1.1) No caso das empresas obrigadas a publicarem suas peças contábeis, deverá ser apresentada copia dos 
Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário relativo ao último exercício exigível e apresentado na 
forma da lei, devidamente registrado no órgão competente, a saber: Registro de Empresas Mercantis (Junta 
Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório), acompanhado da cópia da referida publicação 
onde conste o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício, com base nos quais deverão 
ser feitos os cálculos e extraídos os indices, comprovando a boa situação financeira, moldes da letra "b.1.2' 
deste item; 
b.1.2) Os indices extraídos das demonstrações contábeis, deverão estar assinados por profissional devidamente 
habilitado da licitante, e ser apresentados, para comprovação da boa situação financeira da mesma, de acordk 
com os seguintes critérios: 

t A 
1 - O Índice de Liquidez Corrente (corresponde ao quociente da divisão do Ativo Circulante p.*o qa4sivo 
Circulante): 

ILC =  Ativo Circulante 
Passivo Circulante 

2 - O Indice de Liquidez Geral (corresponde ao quociente da divisão da soma dp• Ativa Circulante com 
Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo And): A,. 

ILG = Ativo Circulante + Realizável  Lon o Pr 
Passivo Circulante + Exigível 'Ago r 

3 - O Indice de Solvência Geral (corresponde ao quociente da divisão dõ1A 
Circulante com o Exigível a Longo Prazo): •& 

ISG = Ativo Total _ 
Passivo Circulante + .Exigível a Longo Prazo 

b.1.3) Sera habilitada a empresa que apresentar: 

• 
1. Indice de Liquidez Corrente — igual ou maior que 11; 
2. Indice de Liquidez Geral — igual ou maior que 1,0; 
3. Indice de Solvência Geral — igual ou maior que 1,0; 

tal pela Soma do Passivo 

b.1.4) Os documentos relacionados nesta alínea, no que se refere as empresas obrigadas a realizarem 
Escrituração Contábil Digital, conforme Instrução Normativa no 1.420/2013 da Receita Federal do Brasil, 
poderão ser substituidos pela documentação emitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, 
devidamente acompanhada do Termo de Autenticação do livro digital do referido sistema emitido pela Junta 
Comercial do Estado do domicilio do licitante; 
b.1.5) As empresas constituídas a menos de 1 (um) ano ou no curso do próprio exercício, deverão apresentar 
a cópia do Termo de Abertura do Livro Diário ou Balanço de abertura, acompanhado do Balancete de 
Verificação referente ao mês imediatamente anterior à data de abertura da licitação, apresentados na forma da 
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lei, devidamente registrado no órgão competente, a saber: Registro de Empresas Mercantis (Junta Comercial) 
ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório); com base nos quais deverão ser feitos os cálculos e extraídos 
os indices, comprovando a boa situação financeira nos moldes da letra "b.1.2" deste item; 
b.1.6) Na impossibilidade de extrair os indices na forma mencionada na letra "b.1.2", para as empresas acima 
referidas, a comprovação da boa situação financeira sera feita mediante a comprovação de Capital Social 
Integralizado de, no minim, 10 % (dez por cento) do valor total estimado da presente licitação; 
b.1.7) Qualquer dos documentos referidos na letra "h" 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; 
b.1.8) As empresas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, instituído pela Lei 
Complementar N° 123, de 14/12/06, poderão apresentar, em substituição ao Balanço Patrimonial, o Ato 
Constitutivo ou o Contrato Social da Empresa atualizado e registrado na forma da lei que comprove Capital 
Social Integralizado de no mínimo 10% do valor máximo da contratação, desde que a comprovação do seu 
ingresso no Simples Nacional conste dos Documentos de Habilitação. 

b.2) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da licitante, ou le 
execução patrimonial, emitida ate 60 (sessenta) dias antes da data de entrega dos envelopes. 

c) Relativa à Habilitação Trabalhista: 

c.1) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas —CNDT; 

d) Relativo à Qualificação Técnica 

d.1) 01 (um) atestado, no mínimo, fornecido por pessoa jurídica de direto p48bco ou ivado, 
comprovando que a licitante executou ou executa serviços compativeis com ,9(6jelio iAte Pregdo. 
atestado deverá ser impresso em papel timbrado constando seu CNPJ e endereço competo, devendo 
ser assinada por seus s6cios, diretores, administradores, pfocuradores, gerentes ou servidor 
responsável, com expressa indicação de seu nome completo e Caigo/função; 

d.1.1) 0 atestado fornecido por pessoa jurídica de direito privado deverá ser assinado pelo 
empresário, sócio dirigente ou procurador eomprovadamente habilitado, com firma 
reconhecida. 

• 

8.1.5. DECLARAÇÃO expressa do licitante assinada pelo seu representante legal de acordo com o Modelo 
no ANEXO V do Edital, informando que não mantem relação e kabalho noturno, perigoso ou insalubre com 
menor de 18 anos e de qualquer trabalho com menor &1/4,16 an /salvo na condição de aprendiz a partir de 14 
anos, conforme o disposto nos incisos XXXIII do art. 7 onstituição Federal e da Lei n° 9.854 de 27 de 
outubro de 1999, que incluiu o inciso V no art. 27, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, nos termos do 
Decreto 4.358, de 05 de setembro de 2002. 

8.1.6. DECLARAÇÃO expressa do licitante assinada pelo seu representante legal de acordo com o Modelo, 
ANEXO VI deste Edital, de que não existem fatos que impeçam a participação no Processo licitatório 
afirmando ainda da Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos de sua habilitação, na forma do § 2°, do 
artigo 32, da Lei n.° 8.666/93, assinada por sócio, gerente, dirigente, proprietário ou procurador, devidamente 
identificado. 

8.2. E facultada a autenticação nas copias das Certidões de Regularidade Fiscal apresentadas pelos licitantes 
cuja autenticidade possa ser verificada pela Internet, de acordo com a norma especifica. 
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8.3. Serão proclamados HABILITADOS os licitantes que apresentarem a documentação na forma exigida 
neste Edital e, INABILITADOS aqueles que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou 
os apresentarem de forma irregular, com exceção dos licitantes Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
na comprovação da Regularidade Fiscal, consoante determina o artigo 43, § 1° e 2° da Lei Complementar 
n°123/2006. 

8.4. Se o detentor da melhor Proposta desatender as exigências previstas no subitem 8.1., sera 
INABILITADO, e o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e procedera à HABILITAÇÃO do licitante 
seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse procedimento, sucessivamente, se necessário, até a 
apuração de uma Proposta que atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor. 

8.5. Não sera concedida prorrogação do prazo para a apresentação dos documentos de Habilitação, salvo a 
exceção para as Microempresa e Empresas de Pequeno Porte previsto no artigo 43, § 1° e 2° da Lei 
Complementar n°123/2006. 

8.6. Quando todos os Licitantes forem inabilitados, o Pregoeiro poderá, obedecida a ordem de classificação 
das PROPOSTAS, fixar-lhes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documento 
escoimados das causas referidas no ato inabilitatório. 

8.7. 0 PREGOEIRO reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver &wit 
e julgar necessário. 

8.8. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão: 

8.8.1. Estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respecti' 

a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 
b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da fi lial exceto aqueles clo'" 
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matri,
c) o atestado de capacidade técnica poderá estar emitido em nome e com CNPJ da matriz qu da (s) al (ais) 
do licitante. ; 

8.8.2. Documentos datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de gberfWv4:16, nvelope n.°1, 
quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão competente expedidor. 

a) não se enquadram no prazo de que trata o item anterior os doct indeterminada, que 
é o caso dos atestados de capacidade técnica. 5) 4. 
8.9. Os documentos para HABILITAÇÃO poderão ser pfesentadu em 'ri iial ou em cópias legíveis, 
previamente autenticadas em Cartório competente ou por seNdor daComissão Permanente de Licitação da 
CAMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS -MARANI:J4.23;c41:::4ntecedéncia minima de 12 horas da data 
marcada para a abertura dos envelopes, mediante a aptirefaitdo .do*.iginais para confronto. 

8.10. A CÂMARA MUNICIPAL manterá em seu poder, atrav4 da Comissão Permanente de Licitação, os 
Envelopes de Habilitação dos demais licitantes, pelo prazo de 6O (sessenta) dias, após a HOMOLOGAÇÃO 
deste PREGÃO ou até o inicio da prestação do seu obj'aer icitante Contratado, sob pena de inutilização 
dos mesmos. 

9. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA NA HABILITAÇÃO 

9.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes desta licitação deverão apresentar na fase 
de HABILITAÇÃO toda a documentação exigida no subitem 8.1 deste Edital ainda que os documentos de 
Regularidade Fiscal, exigidos neste Edital apresente alguma restrição, consoante dispõe o art.43, caput, da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

9.2. Havendo alguma restrição na documentação de Regularidade Fiscal apresentada pelo licitante enquadrado 
como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a ele fica assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo 
termo inicial corresponderá ao momento em que o mesmo for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis 
por igual período, à critério do Pregoeiro, para a apresentação dos documentos devidamente regularizados. 
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9.3. A não apresentação dos documentos comprobatórios da regularidade da empresa licitante, devidamente 
regularizada, no prazo estabelecido no subitem 9.2 deste Edital, implicará em decadência do direito A. 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado 

CAMARA convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do Contrato ou 
revogar a licitação. 

9.4. A Comprovação da Regularidade Fiscal do licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte será exigida para efeito de assinatura do contrato, conforme determina o art.43, caput, da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

9.5. A falsidade das declarações prestadas pelo licitante caracteriza crime previsto no artigo 299 do Código 
Penal, sujeitando-o, ainda, as sanções previstas na Lei n° 10.520/2002. 

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, na Sessão Pública, manifestar imediata e 
motivadamente, a intenção de recorrer, cuja síntese sera lavrada na Ata da Sessão, sendo concedido ao licitante 
Recorrente o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do Recurso, ficando os demais licitantes, 
desde logo, intimados a apresentar contra razões, em igual prazo, que começará a contar a partir do término do 
prazo do Recorrente sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos na COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO, no endereço indicado neste Edital. 

10.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor Recurso, no momento da Sessão 
Pública, implica decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizada a adjudicar o objeta left") ao 
licitante proclamado vencedor. 

a`, • 

10.2. 0 encaminhamento do eventual Recurso e eventuais contra razões sera dirigido ao PRESI 
CAMARA por intermédio do Pregoeiro, devendo ser entregue por escrito e protocolizajio na 
MUNICIPAL DE ANAPURUS, no endereço registrado no preambulo do Edital. 

•::::: 
';','. • , 10.3. Havendo Recurso o Pregoeiro, reconsiderando ou não sua decisão o eKainknhw: devidamente 

informado, a consideração do PRESIDENTE DA CAMARA que proferirá de . te datinitVa. Julgado o 
Recurso, o PRESIDENTE DA CAMARA emitira a HOMOLOGAÇÃO e AJL lM4O do objeto da 
licitação ao licitante vencedor. k::, , 4, % 

- 4 
1e 

10.4. 0 recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspen4yo; ,,,,, 1‘3, 
., • 

10.5. 0 acolhimento de recurso importard a invalidação ap1s dos*os i usigtAis de aproveitamento; 
;;• ,,,,4, -4,

10.6. A ausência da presença física do licitante na Sessão Púb desARE 0, no momento da divulgação 
do licitante vencedor impossibilitará o ingresso de Recurso ip1t dp 4' cadência do direito. 

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO *: 

11.1. Declarado o vencedor, e não havendo manifest4ão de Rec sos o Pregoeiro fará a ADJUDICAÇÃO do 
objeto licitado ao vencedor e seguidamente encamirihard os tos ao PRESIDENTE DA CAMARA para 

mozw/ homologação. 

11.1.1. Havendo recurso a adjudicação do objeto ao vencedor é atribuição do PRESIDENTE DA CÂMARA 
que também procederá à homologação do certame. 

11.2. Após a Homologação da licitação o adjudicatário sera convocado para recebimento da Nota de Empenho 
e assinatura do Contrato, conforme ANEXO VII, nas condições definidas neste Edital. 

11.3 - A CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS convocará o licitante vencedor, por meio de notificação 
via e-mail ou através de fac-símile, para assinar o termo de contrato no prazo de 05 (cinco) dias ateis, 
permitindo a prorrogação por igual período, na forma do § 10, do art. 64, da Lei n° 8.666/93 e alterações. 

12. DA IMPUGNÇÃO AO EDITAL 
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e13.1. 0 pagamento sera efetuado em moeda corrente nacional, mensalmente, em favor da contratada, em ae '''',,
10 (dez) dias úteis, contados da data de recebimento da Nota Fiscal, desde que não haja fator impeditivo 
provocado pela CONTRATADA. 

,., 13.2. A Nota Fiscal devera ser emitida de acordo com as respectivas quantidades fornecida, com o preço.;?.,..,.. 
unitário e o preço total, devendo ainda ter no verso, o atesto do recebimento. 
13.3. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de o 
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12.1. Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital, por irregularidade na aplicação da Lei, devendo 
protocolar o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento da Proposta. 

12.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação formulada, podendo, se foro caso, auxiliar-se pelo setor 
responsável pela elaboração do Termo de Referência e ainda pela Assessoria Jurídica da CÂMARA. 

12.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório 
ate o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

12.4. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que, tendo-o aceito sem objeção, 
vier, após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou irregularidades que o viciem, hipóteses em que tal 
comunicação não terá efeito recursal. 

12.5. Sea impugnação for acolhida, o Pregoeiro designará nova data para a realização do certame. 

13. DO PAGAMENTO 

em 
virtude de penalidades impostas ao proponente ou inadimplência contratual, inclusive. 
13.4. 0 pagamento efetuado não implicara, ainda, reconhecimento pela CAMARA MUNI IPAI. Dl
ANAPURUS de adimplemento por parte da CONTRATADA relativamente as obrigações que lhe ào devidas 
em decorrência da execução do objeto, nem novação em relação a qualquer regra constant as esAcificações 
deste edital e de seus anexos. 

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA !: -9

14.1. A despesa decorrente deste objeto correrá à conta de recursos especificos, con signados no orçamento da 
CAMARA, na seguinte Dotação Orçamentaria: 

01 01 00 PODER LEGISLATIVO — CAMARA MUNICH* 
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

3.3.90.39 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 7,0440 

15. DAS PENALIDADES 

15.1. Em caso de atraso injustificado ou pela i'fiviecução as condições estabelecidas, ou execução 
insatisfatória dos serviços contratados, atrasos, omiss&s4 as falhas sujeitar-se-it a CONTRATADA as 
seguintes penalidades: 

15.1.1. Advertência por escrito sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas e a 
determinação de adoção das necessárias medidas de correções; 

15.1.2. Multa, aplicada nos seguintes limites: 

a) 0,3%(tres décimos por cento) por dia, até o 30 (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor do fornecimento não 
realizado; 

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso superior a 30 (trinta) dias, com 
a consequente rescisão do contrato. 
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15.1.3. Suspensão temporária para participar em licitação promovidas pela CÂMARA e impedimento de 
contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos nos termos da lei n° 
10.520/2002. 

15.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS/MA caso a 
contratada descumpra as condições estabelecidas neste Edital, apresente declaração falsa, não mantenha a 
Proposta, enseje o retardamento da execução do objeto contratado, falhe ou fraude na execução do contrato, 
comporte-se de modo inidôneo ou cometa fraude fiscal, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade. 

15.2. As penalidades aplicadas A. CONTRATADA serão registradas no Cadastro Geral de Fornecedor da 
CAMARA. 

15.3. Se o valor das multas não for pago ou depositado na Conta Única do Tesouro, sera automaticamente 
descontado de qualquer fatura ou crédito a que a CONTRATADA vier a fazer jus. 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1. Os casos não previstos e as dúvidas deste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, com base na Lei tt° 
10.520/2002, subsidiariamente pela Lei N° 8.666/93 e demais legislação aplicada ao procedimento. 

16.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do inicio e incluirs- e-d o dia 
frvencimento. %am 

16.3. Os licitantes deste PREGÃO sujeitam-se a todos os seus termos, condições e normas, espe c4es,e 
detalhes, que se comprometem a cumprir plenamente, independentemente de qualquer manifestaçãØc4ja.4u 
verbal. 

16.4. No julgamento da PROPOSTA o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não altere a su4ta da 
PROPOSTA, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundameo»do,. registradolin ata e 
acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e cIassrcaçio

16.5. Na hipótese do processo licitatório sofrer suspensão, os prazos de vsjidçIe 1aS propostas ficam 
automaticamente prorrogados por igual número de dias em que o reerido prgitesgip ativer suspenso. 

16.6. Este edital e seus anexos estão a disposição das interessad4s na çc(* "'§sk, Nirrianente de Licitação - 
CPL, na Avenida Presidente Médici, s/n°, Centro - ANAPk.4.AUS 41X,tte a a sexta-feira, no horário 
das 8:00 as 12:00 horas, onde poderão ser consultados gráNtame ¡At i mediante a entrega de uma 
resma de papel A4, na sala da CPL. 

1 .

+4./P 16.7. Ao adquirir o Edital, o interessado devera dec Agentle e que receberá notificação e ainda 
comunicar qualquer mudança posterior, sob pena de. reputar-se vlidaa notificação encaminhada ao endereço 
fornecido. 

16.8. Quaisquer elementos, informações e esclareci." tos ( tivos a esta licitação serão prestados pelo 
Pregoeiro e membros da Equipe de Apoio, na COMISS V 'MANENTE DE LICITAÇÃO no endereço e 
horário registrados no subitem 16.6 deste edital, obedecidos os seguintes critérios: 

a) Não serão levados em consideração, quaisquer consultas, pedidos ou reclamações relativos ao Edital, que 
não tenham sido formulados por escrito e devidamente protocolados na CPL até 02(dois) dias ateis antes da 
data marcada para recebimento dos Envelopes. 

b) Em hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbais entre interessados e a CÂMARA. 

16.9. Os esclarecimentos da CPL aos consulentes serão comunicados a todos os demais interessados que 
tenham adquirido o presente Edital. 
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16.10. E. facultada o Pregoeiro, auxiliada pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer fase desta licitação, 
diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar originalmente da PROPOSTA. 

16.11. Caso não seja possível decidir de imediato sobre a aceitabilidade da PROPOSTA ou dos documentos 
de HABILITAÇÃO, o Pregoeiro poderá suspender o PREGÃO e marcar nova data para sua aceitabilidade 
ficando intimados, no mesmo ato, os licitantes. 

16.12. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base nas normas aplicáveis 
espécie em vigor. 

16.13. 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. 

16.14. Integram o presente Edital, independente de transcrição, os seguintes anexos: 
ANEXO I — Termo de Referência 

ANEXO II — Modelo de Carta Credencial 

ANEXO III — Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação (art. 4°, inciso VII da 

Lei n° 10.520/2002) 

ANEXO IV — Modelo de Carta Proposta 

ANEXO V — Modelo de Declaração de Pessoa Jurídica (CF/88 art. 7°, inciso XXXIII, Lei n° 9. 

8.666/93, art. 27, inciso V e Decreto 4.358/2002) 

ANEXO VI— Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação (Lei n° 8.66 

ANEXO VII— Minuta do Contrato 

ANEXO VIII — Declaração de elaboração independente de proposta. 

ANAPURUS/MA, de  dfr,4

%1**4 
• 

a 
Ademar Est Teann4.a 

Presidente da tâmara Mu" icipal 

Renan Ripardo de Sousa 
Pregoeiro 

1.

e o 

3, artigt, 32;1 2°) 

"o•:-
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PREGÃO N° 002/2021/CMAN — CPL 

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA 

1. DO OBJETO 
1.1 0 objeto do presente visa a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de 
locação de veículos para manutenção das atividades da Camara Municipal de Anapurus, para o período de 09 
(nove) meses, conforme as condições e especificações constantes deste edital e de seus anexos. 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1 faz-se necessária a presente contratação em virtude da não disponibilidade de veiculo próprio para a 
realização dos serviços. A presente contratação facilitará e melhor desenvolverá as atividades da CAMARA. 

3. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO E PAGAMENTO: 
3.1 0 serviço sera recebido conforme tipo, qualidade, e demais especificações constantes na Proposta 
apresentada, acompanhado da respectiva Nota Fiscal. 
3.2 0 pagamento decorrente do processo licitado será efetivado com a execução do serviço contratadq; 
devidamente acompanhada da nota fiscal e de todos os laudos exigidos pelo processo, atestada pe(o 
departamento responsável, em até 30 (trinta) dias contados da apresentação dos documentos referidos. 
3.3 0 pagamento será feito mensalmente, conferido pelo responsável do contrato designado para esse fim; % 
3.4 A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a nota fiscal/fatura as certidões ditregularidade 
junto ao INSS e ao FGTS como condição para a liberação do pagamento. 
3.5. A Camara 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 à Camara; ;

b) Erros, omissões ou vícios nas notas fiscais. 

3. DO VALOR ESTIMADO 
Considerando as pesquisas de mercado realizadas em empresas maranhenses, o valor rniximo que a 
Administração pretende pagar na presente locação importa no valor mensal dip 14 5000 (quatro mil, 
trezentos e cinquenta reais); 

3.1. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA çc% 

3.1.1. A despesa decorrente deste objeto correrá A conta de r sos 
CÃMARA, na seguinte Dotação Orçamentária: 

01 01 00 PODER LEGISLATIVO — CÂMARA MU 
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
3.3.90.39 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — SS 

;"consignados no orçamento da 

4. DAS OBRIGACÕES DA CONTRATADA: 
4.1 Os serviços prestados serão devidamente acompanhados e fiscalizados pela Camara Municipal, ou por 
servidor autorizado para tal, com poderes amplos e irrestritos para propor penalidades, analisar documentos e 
vistoriar os veículos, além de diligenciar quanto ao comportamento e atuação dos motoristas responsáveis na 
lide diária; 
4.2 É terminantemente proibido aos licitantes contratados conduzir pessoas (caronas) e objetos estranhos As 
finalidades do serviço ora contratados, sob pena de rescisão contratual, além de multa; 
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4.3 Poderão ser exigidos dos licitantes contratados laudos emitidos por oficinas mecânicas credenciadas em 
que constem informações sobre partes mecânicas, elétricas e hidráulicas do veiculo não abarcada por vistorias 
do DETRAN, sempre que se fizer necessário; 

4.4 Os veículos deverão ter afixado aviso em seu interior em local visível com os seguintes dizeres: " A 
SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS"; 

4.5 Fornecer, sempre que solicitados, documentos que comprovem a manutenção das condições de habilitação 
exigidas para a contratação; 

4.6 Em havendo necessidade, aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos que se fizerem 
indispensáveis, sempre nas mesmas condições da proposta, na forma do preceituado no art.65, parágrafo 1°, 
da Lei n° 8.666/93. 

4.9 Manter o veiculo com suas manutenções em dia conforme recomendação do fabricante. 
a) registro como veiculo de passageiros e quanto a categoria, como aluguel; 
b) seja regularizado e em dia com IPVA e com no máximo 02(dois) anos de fabricação para veicul4s 
automotores; 
e) cintos de segurança iguais a lotação e demais itens exigidos por lei; 
f) 0 veiculo deverá ser submetido a inspeção semestral, pelo DETRAN/MA, para ve ificação dos 
equipamentos obrigatórios de segurança e dos requisitos exigidos; 

4.10 0 condutor do veiculo deverá satisfazer as seguintes condições: 
a) ter idade igual ou superior a 21 (vinte e um) anos; 
b) ser habilitado na categoria "D";
c) não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias uiarfte os
doze últimos meses; 

4.11 Substituir imediatamente o veiculo por outro similar, com a mesma capridgdkddc.R ageiros e em 
perfeito estado de conservação, que por qualquer motivo venha a ter sua circt4aç& • 4.0111 ida. 

es sociais previstos na 4.12 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdehciários' 
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldt4os na época práriiia;10z que os seus empregados 
não manterão nenhum vinculo empregaticio com o CONTRA:KAMM , 

tst... 
4.13 Assumir a responsabilidade por todas as providên e'brigaçõis e belecidas na legislação especifica 
de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência d spécie, foiem'ititimas os seus empregados quando da 
execução objeto deste contrato ou em conexão. com ele, ainda que acontecido em dependência do 
CONTRATANTE; 

fil 
4.14 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução deste 
contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 

4.15 Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes deste contrato. 

4.16 A inadimplencia da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, 
não transfere a responsabilidade por seu pagamento a Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar 
o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de 
solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE. 

5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE: 

Av. Presidente Medici, sin°, Centro - ANAPURUS - MA, CEP 65.525-000 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Medici, s/n°, Centro, CEP: 65.525-000 
CNPJ: 12.121.042/0001-60 

Rubrica  

5.1 Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa desempenhar seus serviços dentro das normas 
do contrato; 

5.2 Acompanhar e fiscalizar o serviço, por intermédio de servidor por ela determinado; 

5.3 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pela 
Contratada; 

5.4 A Contratante poderá solicitar it contratada, análise do produto entregue, sempre que o mesmo se fizer 
necessário, sem emus para a Contratante. 

6. DO PAGAMENTO: 

6.1 0 pagamento será efetuado mensalmente, através de Ordem de Pagamento, mediante apresentação da 
respectiva nota fiscal/fatura discriminativa, devidamente atestados pelo setor competente. 

7. DAS DISPOSICÕES FINAIS: 

a) 0 Câmara terá direito, a qualquer tempo, de rejeitar quaisquer produtos fornecidos, que de alguma formk 
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 
responder integral e incondicionalmente por todos os danos e/ou atos ilícitos resultantes de ação 
destes, inclusive por inobservância de ordens e normas da contratante. 

c) Caberá A. CONTRATADA, a indenização pecuniária dos danos morais ou maipiai$ 
empregados em bens patrimoniais da contratante, desde que comprovado dolo ouAlp 
CONTRATADA. 

c.1) Desde que apurado o dano e caracterizada a autoria de qualquer empregado da CON TRATADA, o valor 
da indenização sera descontado no ato do pagamento de fatura, o que fiya. desde j.:a pactuado. 

d) A CONTRATADA manterá a CONTRATANTE livre Ieuaiskek  re%jncações, demandas, queixas e 
representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ipmiss 

, 00.4 

8. DA DESCRIÇÃO DA PLANILHA E DE CONIVOSIÇÃOPE CUSTOS 
1. 8.1 - ESPECIFICAÇÕES, UNIDADES, QUANTITANW 

sados For seus 
pregado da 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE MESES 
VALOR 

MENSAL 
VALOR 
TOTAL 

01 

VEICULO TIPO CAMINHONETE, CABINE 
DUPLA, EM PERFEITO ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO, SEM 
CONDUTOR, dotado de todos os 
equipamentos obrigatórios por lei, para 
prestação de serviços pelo período de 09 
(nove) meses. 

01 09 4.350,00 39.150,00 

Av. Presidente Medici, sino, Centro - ANAPURUS — MA, CEP 65.525-000 
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Rubrica 

ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Medici, sin°, Centro, CEP: 65.525-000 
CNPJ: 12.121.042/0001-60 

ANAPURUS (MA), - de de 2021. 

Ademar Esteves de Santana 
Presidente da Camara Municipal de Anapurus/MA 

Av. Presidente Médici, sin°, Centro - ANAPURUS — MA, CEP 65.525-000 
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todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada. 

(Local e data) 

Atenciosamente, 

(RepresentantqFgal) 

477) 'X" • 

(nome da empresa e do seu representante legal, com firma reconhecida e{n cartório e a deyida identificaVio e qualificaçito) 

Fls. N° 

Rubrica  

ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Medici, s/n°, Centro, CEP: 65.525-000 
CNPJ: 12.121.042/0001-60 

PREGÃO N° 002/2021/CMAN — CPL 

ANEXO II 

CARTA CREDENCIAL 

Ref.: PREGÃO N° /2021/CMAN — CPL 

A 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CPL (ANAPURUS — MA) 

(empresa) , por seu representante legal, que esta 

subscreve, credencia o Sr. , portador da CI n° e do CPF n° 

para representá-la perante no Pregão em referência, com poderes para formular ofertas, lances de pre* 

recorrer, renunciar ao direito de interposicao de recursos em qualquer fase do processo licitatório e pratick 
fok, 

4,0 

Av. Presidente Medici, sin°, Centro - ANAPURUS — MA, CEP 65.525-000 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Medici, s/n°, Centro, CEP: 65.525-000 
CNPJ: 12.121.042/0001-60 

PREGÃO N° /2021/CMAN — CPL 

ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS -MA 

AU: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

REF: PREGÃO PRESENCIAL N° /2021/CMAN 

A empresa estabelecida na cidade de , inscrita no CNPJ/MF sob n°_, pelo 

representante legal infra-assinado, em cumprimento ao disposto no artigo 40 da Lei Federal n° 10.520/200 

DECLARA sob as penalidades da Lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação defilWos no Edital 

do PREGÃO PRESENCIAL N° /2021 de interesse da CÂMARA Municipal de An ursiMA, 

estando, portanto apto a participar do certame. 

(Local, data e assinatura) 

(Representante legal) 

(nome da empresa e do seu representante legal, com firma reconhecida cartório e a de ida identificado e qualificado) 

Av. Presidente Médici, sin°, Centro - ANAPURUS — MA, CEP 65.525-000 
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Rubrica  

ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Medici, 8/no, Centro, CEP: 66.626-000 
CNPJ: 12.121.042/0001-60 

PREGÃO N° ---/2021/CMAN — CPL 

ANEXO IV 

MODELO DE CARTA PROPOSTA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS -MA 

ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

REF: PREGÃO PRESENCIAL N° 2021/CMAN 

Prezados Senhores, 

1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente da Lei n°10.520, 
de 17 de julho de 2002, da Lei n° 8.666, de 1 de junho de 1993 e das cláusulas constantes do Edital. 

2. Propomos à CÂMARA Municipal de ANAPURUS - MA pelo preço total abaixo declinado nas condiçõ 
estabelecidas, prestar os serviços objeto do PREGÃO PRESENCIAL N°. /2021/CMAN. 

3. 0 prazo de validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data da sua entrega. 

4. 0 prazo da locação será até 31.12.2021. 

5. Ratificamos o preço total no valor de R$ (...) para a locação dos serviços, conforme especificaço 
no ANEXO I — Termo de Referencia. 

6. Outras informações: Razão Social da Proponente, Endereço, Telefone, Fax, Celular, E-mail, (se 
CNPJ N° incluso o nome da Instituição Bancária n°, Agência e Conta corrente. f Ar/ 

./1347 i)4,1,

(Representante-,Tegal) 

Local, data e assinatura. 

eeefe 

(nome da empresa e do seu representante legal, com firma reconhecida drn cartório e a de ida iantificactio e qualificacao) 

Av. Presidente Medici, s/no, Centro - ANAPURUS — MA, CEP 65.525-000 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Camara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Medici, sin°, Centro, CEP: 65.525-000 
CNPJ: 12.121.042/0001-60 

PREGÃO N° /2021/CMAN — CPL 

ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE TRABALHO 

(C.F ART. 7°, inciso XXXIII, LEI N° 9.854/99 E LEI 8.666/93, ART. 27, INCISO V) 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS -MA 

All': COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

REF: PREGÃO PRESENCIAL N° /2021/CMAN 

Prezados Senhores, 

A empresa (razão social do licitante) com endereço na , inscrita no CNPJ/MF sob o n° , vem pdf 

meio de seu representante legal infra-assinado, Sr.(A) portador(a) da cédula e identidade "1/4

N° e do CPF N°  
. 

sob pena de submeter-se aplicação das sanções defilitdas, Lei 

n° 10.520/2002, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 4 ii jo

1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoiko 166.1 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

RESSALVA: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 4

r *;• / 

P-• f% 1.4 :te.

*ft .44

OBSERVAÇÃO: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

(Local, data e assinatura) 

(Representante le 
3klz

(nome da empresa e do seu representante legal, com firma reconhecida em likaPrio e vida identificaçfto e qualificaçlto) 
—4279, 

Av. Presidente Medici, s/no, Centro - ANAPURUS — MA, CEP 65.525-000 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Medici, s/n°, Centro, CEP: 65.525-000 
CNPJ: 12.121.0,12/0001-60 

PREGÃO N° /2021/CMAN — CPL 

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

Pregão Presencial n° /2021/CMAN 

A Empresa  , inscrita no CNPJ/MF sob o n° , sediada na 

  (endereço completo), por intermédio de seu representante legal o Sr(a) 

 , portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF 

n° ,DECLARA, sob as penas da lei, nos termos do § 2° do art. 32, da Lei Federal n° 

8.666/93, que não existem fatos supervenientes que venham a impossibilitar a sua Habilitação na 

licitação em epígrafe. t. 

Declara, outrossim, conhecer na integra o edital e que se submete a todos os seus tetos. 4. * 
f 

(Local e data) 

(Representante legal) 

. 
AO' : 
7 1, 
r (nome da empresa e do seu representante legal, com firma reconhecida tim cartório e a deOida identificacao e qualificacao) 
'. 

...,,,, 

Av. Presidente Médici, sin°, Centro - ANAPURUS — MA, CEP 65.525-000 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Camara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Medici, s/n°, Centro, CEP: 65.625-000 
CNPJ: 12.121.042/0001-60 

PREGÃO N° /2021/CMAN- CPL 
ANEXO VII 

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A 
CÂMARA MUNICIPAL ANAPURUS -MA, E 
DE OUTRO LADO, A EMPRESA 

Pelo presente instrumento de contrato de fornecimento, que entre si fazem, de um lado a CÂMARA 
MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o n° 
12.121.042/0001-60, situada A Avenida Presidente Mêdici, s/n°, Centro, neste ato representado pelo se 
Presidente: Sr.  , RO  , CPF  , residente e domiciliado nesp 
cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado,  , doravante 
denominada CONTRATADA, sediada A , CNPJ n° , neste ato representada pet61, 
Sr , brasileiro, CIC n° , residente e domiciliado , tam entre si, ajustado% 
o presente Contrato de Prestação de Serviços, cuja lavratura foi regularmente autorizada 5¼i de cho 
constante no Processo Administrativo n° 00.00. /2021/CMAN, da licitação na modalidade Pr 
/2021/CMAN-CPL e seus anexos, e ainda da proposta adjudicada que a este integram, independen1i4ite 'ete 
transcrição, submetendo-se as parte is disposições constantes da Lei n° 10.520/2002, Lei n° 8. 6616/04, 
alterações posteriores, mediante As Cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de locação de vet s ii:ar anutenção das 
atividades da Camara Municipal de Anapurus-MA, em perfeito estado de conserv44, fitcidiiamento, para 
o período de 09 (nove) meses, conforme as especificações desc itas noAé I u ará a ser parte 
integrante deste instrumento, quando de sua assinatura. 

CLÁUSULA SEGUNDA: ORDEM DE PRIORIDADE 
Ocorrendo dúvida de interpretação entre as disposições 14 Mat); ts integrantes deste Contrato, 
prevalecerá a seguinte ordem de prioridade: 10 SpaPato; ital, 3° Proposta Adjudicada e toda 
correspondência trocada entre as partes. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA PRESTAÇÃO, WEBIME 0 E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 
A prestação, o recebimento e a aceitação dos serviçoNeraieitos na forma, 
definidos no Edital de Pregão Presencial n° 002/2021 /CMAN e seus Anexos. 

CLAUSULA QUARTA: DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
0 valor mensal do presente Contrato é de R$ para o serviço, que serão pagos em parcelas mensais, de 
acordo com a solicitação da CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
0 pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, mediante depósito em conta corrente da 
CONTRATADA no Banco  , conta n°   agencia   mensalmente, pela prestação dos 
serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Setor competente da 
CONTRATANTE, acompanhada da via original das solicitações emitidas. 

nas condições e nos prazos 

/I 

Av. Presidente Médici, sin°, Centro - ANAPURUS — MA, CEP 65.525-000 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Medici, sin°, Centro, CEP: 65.525-000 
CNPJ: 12.121.042/0001-60 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida mensalmente, constando preço unitário e total. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

A Nota Fiscal/Fatura apresentada com valores ou especificações incorretas será devolvida it CONTRATADA, 
para que esta efetue a correção no prazo de 24 horas, devendo o prazo para pagamento ser contado a partir da 
reapresentação da Nota Fiscal/Fatura. 

PARÁGRAFO QUARTO 

O eventual atraso no pagamento sujeitará a CONTRATANTE à multa de 0,33% (trinta e his centésimos por 
cento) ao dia, sobre o valor vencido, até o limite de 10% (dez por cento), desde que, para tanto, não tenha 
concorrido a CONTRATADA. 

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE 

0 valor dos serviços propostos pela CONTRATADA não sera alterado durante a vigência do Contrato. 

CLAUSULA SEXTA: VIGÊNCIA 

0 prazo de vigência deste Contrato será até 31.12.2021 com inicio a partir da assinatura do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

A despesa de que trata o objeto, está a cargo do elemento orçamentário: 
01 01 00 PODER LEGISLATIVO — CAMARA MUNICIPAL 
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
3.3.90.39 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA JURÍDICA. 

CLAUSULA OITAVA: DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES 

A não prestação dos serviços conforme solicitado sujeitará a CON TAD 
(trinta e três centésimos por cento) sobre o valor estimado do contato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A 

espondente 0,33% 

Além da multa acima citada a CONTRATANTE podgrá, garantida a prévia defesa, aplicar A. 
CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial Øo'.,icontrato, as seguintes sanções: 

a) Advertência; if
b) Multa de 10% (dez por cento) sobi'e, o valor esOnado do contrato, nos casos que ensejarem 

sua rescisão determinada por ato unifateral e e0iito 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. 

RÁG RA FO 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. 

Av. Presidente Medici, s/n0, Centro - ANAPURUS — MA, CEP 65.525-000 
25 



N° 

Rubrica  

ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Medici, she, Centro, CEP: 65.525-000 
CNPJ: 12.121.042/0001-60 

CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a) São obrigações da Contratada, além das outras já estabelecidas no item 4 do Termo de 
Referência: 

b) Arcar com toda e qualquer despesa relativa a realização dos serviços objeto da contratação, 
dentre elas, translado, hospedagem, alimentação de motoristas, funcionários ou prepostos da 
empresa contratada ou quaisquer outras despesas concernentes a fiel execução do objeto do 
contrato, assim como taxas, contribuições e encargos sociais. 

c) Responsabilizar-se por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, eventualmente, venha a sofrer 
o CONTRATANTE ou terceiros, em decorrência da prestação de serviços objeto deste 
contrato. 

d) Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar 
CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da prestação dg 
serviços, não sendo o CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por darkk 
indiretos ou lucros cessantes. 

e) Permitir que o CONTRATANTE, sempre que convier, fiscalize a realização de 

o Prestar esclarecimentos ao CONTRATANTE sobre eventuais atos ou f 
envolva independente de solicitação.

' • 

g) Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tri tos feder*, . ,  a ait municipais. 

44 

S. 

,„ S • 

5 
. : 

notici es que a 

h) Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por esdrit „fao CONTRATANTE, a 
ocorrência de qualquer impedimento a real-WO° dos serviv,os-objeto deste contrato. 

i) Quaisquer ônus decorrentes de de í sas ou inckniiáções por acidente de trabalho serão de 
exclusiva responsabilidade da C TRATADA, assim como, no caso de ajuizamento de 
reclamações trabalhistas. 

j) Prestar os serviços com zelo, atuando com lealdade, honestidade, idoneidade e eficiência, 
assim como, apresentar a respectiva Nota Fiscal para fins de atestação e liquidação pelo 
CONTRATANTE. 

k) Proceder à prestação e execução dos serviços, de acordo com sua proposta e, com as normas 
e condições previstas no Edital de Pregão Presencial n° 002/2021/CMAN e anexos, inclusive 
com as prescrições do Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos, respondendo civil 
e criminalmente, pelas consequências de sua inobservância total ou parcial. 

40kr»: 

Av. Presidente Medici, s/n0, Centro - ANAPURUS — MA, CEP 65.525-000 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Camara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Medici, s/n°, Centro, CEP: 65.525-000 
CNPJ: 12.121.042/0001-60 

1) Aceitar, nas mesmas condições pactuadas, eventuais acréscimos ou supressões no objeto do 
contrato, dentro dos limites estabelecidos na Lei n° 8.666/93 e alterações. 

m) Disponibilizar somente motoristas, habilitados e com experiência; 

n) Substituir imediatamente o veiculo por outro similar, com a mesma capacidade de passageiros 
e em perfeito estado de conservação, que por qualquer motivo venha a ter sua circulação 
interrompida. 

o) Comparecer, sempre que convocada, ao local designado pela CONTRATANTE, por meio 
de pessoa devidamente credenciada, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, para 
exame e esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados com o serviço contratado; 

p) Manter a CONTRATANTE informada de todos os detalhes do serviço, de acordo com as 
conveniências desta; 

CLAUSULA DÉCIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

a) Pagar à CONTRATADA, pelo serviço, o prep estabelecido no Contrato. 

b) Designar, por meio de portaria, pessoas responsáveis pelo encaminhament9 e fis41i2A;g4to 

transcritas. 

objeto ora pactuado. 

c) Aquelas contidas no Edital de Pregão Presencial n° 002/2021/CM 

d) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solic 
obrigações contratuais. Pt 0$ , 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO 

0 contrato poderá ser rescindido: 

t 
,s? . 

a) a qualquer momento, devendo a parteslue:aS.sifti -elviser air, dar a 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; 

• 
; 

is e atendidas as 

c) amigavelmente, por acordo entre 
CONTRATANTE; 

d) judicialmente, nos termos da legislação. 

, desde que haja conveniência para a 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA PUBLICAÇÃO 

A CONTRATANTE fará publicar o resumo do presente Contrato no Diário Oficial do Estado, após sua 
assinatura, obedecendo o prazo previsto no Parágrafo Onico, do artigo 61, da Lei n.° 8.666/93. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO 

Av. Presidente Médici, s/n0, Centro - ANAPURUS — MA, CEP 65.525-000
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Fica eleito o Foro da Cidade de AN APURUS, Estado do Maranhao, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas 
do presente instrumento. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, 

CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

ANAPURUS - MA,  de de 2021. 

CONTRATANTE: 

CONTRATADA: 

41, TESTEMUNHAS: 

CIC N° 

CIC N° 

Av. Presidente Medici, s/n0, Centro - ANAPURUS — MA, CEP 65.525-000 
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PREGÃO N° --42021/CMAN— CPL 

ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORACÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de 
(Identificação completa da licitante), doravante denominada Licitante, para fins do disposto no item 
(completar) do Edital (completar com identificação do Edital), declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 
299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da propos 
anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebidb 
de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio 

:,. 
ou por qualquer pessoa; . 

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebi se de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualque cio 9j,i, pr 

qualquer pessoa; o , . 
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qua e buito , 

participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou ta OW 
licitação; 't'3 

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiret ente, cevt,in ado 

a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identiVpa0o* licitaçS) antes 
da adjudicação do objeto da referida licitação; fi, .% % V" 

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta op ireglir arrigitleVf informado a, 
.:... - • .. 

discutido com ou recebido de qualquer integrante de Or do licitan telkdkertura oficial das 
propostas; e . 40 ., 

f) Que esta plenamente ciente do teor e da extensão desta decla&ç e tieØetem plenos poderes e 
informaç6es para firmá-la. 

Agdord s, 
ANAPURUS (MA) de 

(Representante legal) 

(nome da empresa e do seu representante legal, com firma reconhecida em cartório e a devida identificação e qualificação. Deverá vir junto da proposta.) 

190'..eixe 
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ESTADO DO MARANHÃO 
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PROCESSO: 002/2021/CMAN 
ORIGEM: Comissão Permanente de Licitação - CPL 
INTERESSADO: Pregoeiro 
ASSUNTO: Processo licitatório para contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de locação de veículos para manutenção das atividades da Câmara Municipal de 
Anapurus-MA. 

PARECER N." 05/2021 /A.ICMA 

EMENTA: ADMINSTRATIVO. PROCESSO LICITATÓRIO. PREGÃO 
PRESENCIAL. ANALISE DA MINUTA EDITAL E DO CONTRATO. 
REGULARIDADE. A Assessoria Jurídica se manifesta pelo atendimento dos 
requisitos constantes da Lei n° 8.666/93, em seu aspecto formal e material. 

Trata-se de processo licitatório para contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de locação de veículos para manutenção das atividades da Camara Municipal de 

Anapurus-MA. Vieram-me os autos da Comissão Permanente de Licitação para. a manifestação 

acerca da regularidade da minuta do edital e do contrato, nos termos do art. 38, parágrafo 

da Lei n° 8.666/93. 

relatório. Passo a opinar. 

Prefacialmente, imperioso destacar que esta manifestação toma por 

base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do 

processo administrativo epigrafado. 

Destarte, à luz do artigo 10, da Lei Municipal n.° 395/2019, incumbe, a esta 

Assessoria Jurídica, prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo 

adentrar 6. conveniência e A. oportunidade dos atos praticados pelas demais autoridades 

administrativas, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnica ou administrativa. 

Pois bem. A licitação destina-se a garantir a observância do principio constitucional 

da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional, e será processada e julgada em estrita conformidade com os 

princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

Anapurus 
Camara Municipal 

Um Poder a serviço do Povo! 
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publicidade, da probidade administrativa, da vincula*, ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

As compras e contratações a serem realizadas pela Administração Pública devem 

ser revestidas de cuidados e adotar procedimentos simplificados, a fim de atender o devido 

destino dos recursos financeiros, bem como a devida aplicação. Partindo dessa premissa, a 

questão da escolha da modalidade de Licitação é o primeiro passo; assim norteia a 

jurisprudência do TCU: 

Identifica-se a necessidade, motiva-se a contratação, para então, partir-se para 
verificação da melhor forma de sua prestação. Ou seja, a decisão pela contratação 
direta, por inexigibilidade ou dispensa, é posterior a toda uma etapa preparatória que 
deve ser a mesma para qualquer caso. A impossibilidade ou a identificação da 
possibilidade da contratação direta como a melhor opção para a administração, só 
surge após a etapa inicial de estudos. Como a regra geral é a licitação, a sua dispensa 
ou inexigibilidade configuram exceções. Como tal, portanto, não podem ser adotadas 
antes das pesquisas e estudos que permitam chegar a essa conclusão. I 

Mais especificamente, complementa-se: 

A modalidade de licitação não é definida aleatoriamente, ela sera feita com base no 

art. 22, da Lei n° 8.666/93. Com relação à modalidade de licitação, sabe-se que o principal 

critério para definir se o administrador utilizará o convite, a tomada de preços ou a concorrência 

é o valor estimado do objeto a ser licitado.2 

Segundo Jacoby3 existem dois critérios para definição da modalidade de licitação, 

o quantitativo e o qualitativo, sendo que o primeiro leva em consideração o preço estimado do 

futuro contrato e, o segundo, o objeto a ser contratado. 

Entrementes, por conseguinte, a administração optou pelo procedimento licitatório 

na modalidade Pregão, sendo que este pode ser conceituado como: 

0 procedimento administrativo por meio do qual a Administração Pública, garantindo 
a isonomia, seleciona fornecedor ou prestador de serviço, visando à execução de 

TCU. Acórdão n° 994/2006, Plenário, Rel. MM. Ubiratan Aguiar. 
2 TCU. Acórdão n° 103/2004. 
3 FERNANDES, J. U. Jacoby. Contratação Direta sem Licitação. Belo Horizonte: Forum, 2008. p. 130. 
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objeto comum no mercado, permitindo aos licitantes, em sessão pública presencial ou 
virtual, reduzir o valor da proposta por meio de lances verbais e sucessivos.4 

Do conceito exposto, podem-se retirar as principais características do pregão (Lei 

Federal n° 10.520/2002), que não só o diferenciam das modalidades licitatórias da Lei 8.666/93, 

mas proporcionam maior celeridade e eficácia nas contratações realizadas por meio desta 

ferramenta. 

Assim, acolhendo a solicitação da Comissão Permanente de Licitação, de parecer 

jurídico sobre a minuta do edital e do contrato, esta Assessoria Jurídica analisou e verificou 

estar em conformidade com os ditames estabelecidos na Lei n.° 10.520/202 e subsidiariamente 

na Lei n. 8.666/93. 

Do Edital constam os itens tidos pela legislação como obrigatórios, como 

informações sobre o credenciamento, apresentação das declarações e dos envelopes, da 

proposta de preços, habilitação, qualificação técnica, entre outros. Além dos anexos. 

Constam, ainda, na Minuta do Edital: Termo de Referencia; Modelo de Carta 

Credencial; Declaração de Cumprimentos de Requisitos de Habilitação; Modelo de Proposta 

Comercial, Minuta do Contrato. Sendo que, em relação a estas minutas, não há nada que as 

desmereça. 

Do contrato, de igual modo, constam as cláusulas indispensáveis à consecução do 

objeto proposto. 

Outrossim, observa-se que a Minuta do Contrato em epígrafe contém as clausulas 

necessárias para formação do instrumento publico contratual, conforme prescreve as normas 

estabelecidas na Lei Federal. 

4 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Sistema de Registro de Preços e pregão presencial e eletrônico. 2. ed. Belo Horizonte: 
Forum, 2006. p. 455. 
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Desta feita, entendo de que o edital e contrato estão regulares, podendo-se 

prosseguir com o processo licitatório em todos os seus termos, tomando a administração as 

providências devidas para efetiva realização do certame. 

o parecer, salvo melhor juizo. 

Devolvam-se os autos à CPL para conhecimento, providências e demais 

deliberações ao seu cargo. 

Anapurus, em 03 de março de 2021. 

Tudo é Direito! 

essa Santos 
Assessor Jurídico 

OAB/MA n.° 15.749 

joiso"T"---V 
P1napurus 

Camara Munkipal 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

Pregão Presencial N°. 002/2021/CMAN 

Processo Administrativo n° 00.002/2021/CMAN 

PREÂMBULO 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS -MA, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, 
através do Pregoeiro Oficial, que este subscreve, designado pela PORTARIA n° 009/2021, de 01/02/2021, 
torna público para conhecimento de todos que fará realizar, As 11:00 horas do dia 19 de março de 2021, 
Licitação na modalidade PREGÃO, em sua forma Presencial, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, visando 
a contratação de empresa, mediante as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

A licitação será regida pela LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, pela LEI COMPLEMENTAR N° 
123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, subsidiariamente pela LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 e 
demais legislações aplicadas A matéria, naquilo que não contrarie este Edital e pelas cláusulas e condições 
abaixo declinadas. 

A sessão Pública será realizada na Avenida Presidente Medici, s/n, Centro, no Prédio da CÂMARA Municipal 
de ANAPURUS/Maranhão, Sala de Reuniões da CPL, nesta cidade, conduzida pelo Pregoeiro com a ajuda da 
EQUIPE DE APOIO. 

A PROPOSTA, bem como a documentação para HABILITAÇÃO será entregue o Pregoeiro e sua EQUIPE 
DE APOIO, no local e hora acima definidos, em envelopes separados, devidamente lacrados e identificados 
na parte externa na forma definida neste 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 (nil subsequente, 
independentemente de nova comunicação. 

1. OBJETO 

1.1. Esta licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de locação 
de VEICULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO, SEM 
CONDUTOR, para manutenção das atividades da Camara Municipal de Anapurus, pelo período de 09 (nove) 
meses, conforme as especificações descritas no Anexo I  deste Edital. 

1.2. 0 valor MENSAL máximo estimado para a contratação deste objeto é R$ 4.350,00 (quatro mil, trezentos e 
cinquenta reais); 

1.3. 0 presente objeto será proposto em rigorosa observância As especificações do ANEXO I deste Edital e as 
normas vigentes que a ele se aplicarem. 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderá participar deste PREGÃO o interessado que atenda ás exigências deste Edital e cuja atividade 
empresarial abranja o objeto desta licitação, podendo ser ou não inscrito no Cadastro Geral de fornecedores e 
Prestadores de Serviços da CAMARA Municipal de ANAPURUS-Maranhão, ou em qualquer Cadastro de 
órgãos ou entidades da Administração Pública Federal e ou Municipal. 

2.2. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que participem desta Licitação, para se utilizarem dos 
beneficios introduzidos pela _Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar 
Certiddo Especifica do seu enquadramento, emitida nos termos do art. 8° da Instrução Normativa do 

Av. Presidente Médici, sin°, Centro - ANAPURUS — MA, CEP 65.525-000 (P'\ 
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Departamento Nacional de Registro do Comércio — DNRC n° 103, de 30 de abril de 2007, pelo órgão de 
Registro competente para a inscrição do Ato Constitutivo ou Contrato Social das empresas pertencentes a esta 
categoria empresarial. 

2.2.1. A Certidão de que trata este subitem sera entregue ao Pregoeiro na sessão Pública de abertura do certame, 
designada no preâmbulo deste Edital, em envelope separado dos envelopes de PROPOSTA DE PREÇOS e 
HABILITAÇÃO. 

2.3. Não poderão participar deste PREGÃO: 

a) Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste PREGÃO. 

b) Empresas subcontratadas e que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição. 

c) Empresas que estejam suspensas de licitar e impedida de contratar com a CÂMARA MUNICIPAL DE 
ANAPURUS-MARANHÃO. 

d) Empresas que tenham sido declaradas inklôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 

e) Empresas que estiverem em regime de falência, em concurso de credores, em dissolução ou em liquidação. 

f) Empresas que tenham entre seus sócios, gerentes, responsáveis técnicos, empregados cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha direta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores da 
CÃMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MARANHAO, mesmo em Cargos de Assessoramento e (ou) de 
Direção. 

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Na sessão Pública de recebimento dos Envelopes de PROPOSTAS e documentação de HABILITAÇÃO, 
cada empresa licitante far-se-á representar por seu titular, ou por pessoa devidamente credenciada. Somente 
estes poderão atuar na formação de PROPOSTAS e na prática de demais atos inerentes ao PREGÃO. 

3.2. No inicio da sessão sera aberto o Credenciamento e o Pregoeiro fail as devidas comprovações quanto 
existência dos necessários poderes para a representação ou Credenciamento dos licitantes através da 
apresentação dos respectivos documentos, nas condições seguintes: 

a) Se o licitante se fizer representar por seu sócio, deverá este, para que se promovam as devidas averiguações 
quanto à administração e Gerência da Sociedade, apresentar Carteira de Identidade ou documento equivalente, 
bem como o Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de Sociedade Empresarial e, no caso de Sociedades por Ações, acompanhado de documento de Eleição de seus 
Administradores, e, no caso de Empresário Individual, a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. 

b) Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente credenciado, sendo imprescindível, 
para que o credenciamento seja aceito, a apresentação dos documentos seguintes: 

b.1) Carteira de Identidade ou documento equivalente do credenciado; 

b.2) Procuração ou Carta Credencial, conforme modelo ANEXO II deste Edital, firmada pelo representante 
legal da empresa, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, documento esse que 
obrigatoriamente deverá ser apresentado junto com a credencial para a comprovação da condição do titular 
para delegar poderes ao representante credenciado. 

b.3) Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia, 
desde que autenticada por Cartório competente ou por servidor da CPL até um dia antes da data de abertura 
deste certame. 

Av. Presidente Médici, s/no, Centro - ANAPURUS — MA, CEP 65.525-000 
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3.3. Somente participarão da fase de lances verbais os licitantes Credenciados nos termos do subitem 3.2 deste 
Edital. Os licitantes que decidirem pela entrega dos Envelopes sem que se efetive o devido Credenciamento, 
somente participará do certame com o preço constante da sua PROPOSTA. 

3.4. A cada Sessão Pública realizada o credenciamento sera conferido pelo Pregoeiro. 

3.5. É vedado a uma só pessoa fisica representar mais de uma empresa neste PREGÃO. 

4. DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

4.1. A PROPOSTA DE PREÇOS e a documentação para HABILITAÇÃO serão entregues ao Pregoeiro no 
dia, hora e local citados no preâmbulo deste Edital por intermédio de seus representantes, em envelopes 
distintos, devidamente lacrados e rubricados em seus fechos com os seguintes dizeres em sua parte externa: 

ENVELOPE 1 
CÂMARA M 

Pregão Prese 
(Razão So( i 

:"PROPOSTA DE PREÇOS" 
UNICIPAL DE ANAPURUS 
ncial no 002/ 2021/CMAN 
al da Proponente e CNPJ) 

ENVELOPE 2:" HABILITAÇÃO" 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
Pregão Presencial n0002/2021/CMAN 

(Razão Social da Proponente e CNPJ) 

4.2. Os documentos para o CREDENCIAMENTO E HABILITAÇÃO deverão ser legíveis e poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de copia previamente autenticada por Cartório competente ou 
previamente por membro da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO como também pelo Pregoeiro ou 
por membro da EQUIPE DE APOIO, mediante a apresentação do documento original, até 12 (doze) horas 
antes da data marcada para a abertura do certame. 

4.3. No ato da entrega dos envelopes de PROPOSTA e documentação de HABILITAÇÃO os licitantes deverão 
apresentar, em separado, a DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, 
dando ciência de que cumprem os requisitos de Habilitação conforme exigência do artigo 4°, inciso VII da Lei 
n° 10.520/2002 podendo ser utilizado o modelo do ANEXO III deste Edital. 

4.3.1. A não apresentação da DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO constante deste subitem, acarretará o impedimento do licitante de participar do PREGAO, 
por ser documento obrigatório por lei. 

5. DA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

5.1. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser apresentada de acordo com o Modelo de Carta Proposta, 
ANEXO IV deste Edital, em uma via, em papel timbrado da Empresa, e a Declaração de elaboração 
Independente de proposta, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, e dela deverão constar 
os seguintes elementos: 

a) Razão social da empresa, número do CNPJ, endereço completo, número de telefone incluso o de 
celular, se houver, e-mail, bem como nome do banco, número da conta e a respectiva agência onde deseja 
receber seus créditos, caso seja vencedor. 0 CNPJ registrado na PROPOSTA deverá ser o mesmo da 
Nota Fiscal emitida por ocasião do pagamento dos serviços. 

b) Número do Pregão, Descrição do Objeto. Especificações do(s) serviços (s) proposto(s), detalhados, 
de acordo com os elementos exigidos no ANEXO I do Edital. 

c) Descrição detalhada do item ofertado em conformidade com as especificações constantes do ANEXO 
I deste Edital, preço unitário em algarismo e valor total da proposta em algarismo e por extenso, em Real 
(R$), com no máximo dois algarismos após a virgula, já incluídos os lucros e todas as despesas incidentes, 
essenciais para o serviço objeto deste Pregão. 

Av. Presidente Medici, sin°, Centro - ANAPURUS — MA, CEP 65.525-000 
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d) Prazo de Validade da Proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação. 

e) A licitante deverá incluir nas propostas, todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, 
impostos, encargos sociais e quaisquer outras que possam influir direta e indiretamente no custo de 
execução dos serviços. 

f) Prazo da prestação dos serviços sera até 31.12.2021. 

g) Data e assinatura do representante legal da empresa com identificação de seu nome abaixo da 

assinatura. 

5.3. 0 licitante que desejar reproduzir as informações constantes do formulário padronizado da Carta Proposta 

poderá assim fazer, desde que não altere e/ou descaracterize a substância do formulário padrão da Carta 

Proposta. 

5.4. Após a abertura das Propostas não será admitido cancelamento, inclusão ou exclusão de documentos, 

retirada da Proposta ou alteração nas suas condições, sem que fique o licitante sujeito à aplicação de sanções 

inclusive com a suspensão ou cancelamento de seu registro no Cadastro de Fornecedores impedidos de licitar 

e contratar com a Administração Pública, consoante dispõe a Lei n° 10.520/2002. 

5.5. Uma vez classificada a PROPOSTA também não será admitida desistência retificações ou alterações nas 

condições estipuladas, exceto no caso de NOVA PROPOSTA disputada por meio de lances, conforme previsto 

neste Edital. 

5.6. Decorridos o prazo de validade da PROPOSTA sem convocação para a contratação, ficam os licitantes 

liberados dos compromissos assumidos, cabendo no caso, negociação da CAMARA MUNICIPAL DE 

ANAPURUS - MARANHAO para manter o preço proposto. 

5.7. A CAMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MARANHÃO poderá solicitar prorrogação do prazo de 

validade da PROPOSTA sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido, entretanto, no caso de 

concordância, a PROPOSTA não poderá ser modificada. 

5.7.1. Na hipótese do Processo licitatório vir a ser interrompido, o prazo de validade da PROPOSTA flea 

automaticamente prorrogado por igual número de dias em que estiver suspenso. 

5.8. A PROPOSTA, uma vez aberta vinculará o licitante, obrigando-o, caso seja vencedor, ao cumprimento do 

seu objeto, salvo ocorrência de motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela CAMARA. 

5.9. Não serão consideradas PROPOSTAS apresentadas por internet, via postal ou outro. A PROPOSTA 

deverá ser formulada e entregue nas condições disciplinadas neste edital e, rigorosamente, apresentada em 

obediência As especificações constantes deste Edital. 

5.10. Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas 

neste Edital. 

6. DO PROCEDIMENTO DO PREGÃO 

6.1. No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos licitantes e demais pessoas presentes no ato 

público, o Pregoeiro, dará inicio aos trabalhos do PREGÃO com a abertura e análise do Credenciamento dos 

participantes e, em seguida o recebimento dos Envelopes de PROPOSTAS e documentação de 

HABILITAÇÃO. 

6.2. No Credenciamento, o licitante ou seu representante, deverá identificar-se e comprovar mediante o 

documento de Credenciamento definido no item 3 deste Edital, a existência dos poderes necessários para 

formulação das PROPOSTAS e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 

6.3, Após o Credenciamento dos participantes o Pregoeiro declarará o número de participantes no certame e 

em seguida fará o recebimento dos envelopes de PROPOSTA e documentação de HABILITAÇÃO assim 

como o da DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO exigida no 

subitem 4.3 deste Edital. 
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6.4. A não apresentação da DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
impedirá que o licitante participe deste PREGÃO. 

6.5. Após o encerramento do Credenciamento o Pregoeiro (lard inicio a abertura dos Envelopes de 
PROPOSTAS, nos procedimentos abaixo declinados, não sendo mais aceita a partir dai, participação de 
licitante retardatário. 

6.5.1. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as PROPOSTAS. Os preços propostos serão lidos 
em voz alta pelo Pregoeiro, sendo as mesmas rubricadas pelo Pregoeiro e pela EQUIPE DE APOIO e 
selecionadas para a fase de lances. 

6.5.2. Sele* das PROPOSTAS para a fase de lances iniciando-se com a PROPOSTA escrita de MENOR 
PREÇO GLOBAL e as daquelas com preços até 10% (dez por cento) superiores i de menor preço 
selecionada. 

6.5.3. Colocação das PROPOSTAS em ordem crescente dos preços cotados para que os licitantes selecionados 
para a fase de lances participem da etapa competitiva, por meio de lances verbais e sucessivos. 

6.5.4. Iniciada a fase competitiva o Pregoeiro convidará individualmente os licitantes selecionados, para que 
de forma sequencial, apresentem lances verbais, de valores distintos e decrescentes, a começar pelo licitante 
detentor da Proposta de MAIOR PREÇO, até que os licitantes manifestem desinteresse em apresentar novos 
lances e se proclame a PROPOSTA classificada em primeiro lugar. 

6.5.4.1. A oferta dos lances sera efetuada no momento em que o Pregoeiro conferir a palavra ao licitante, na 
ordem decrescente dos preços ofertados até que as empresas licitantes manifestarem desinteresse em apresentar 
novos lances e se proclame o vencedor. Dos lances ofertados não caberá retratação. 

6.5.4.2. 0 encerramento da etapa competitiva de lances dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os 
licitantes manifestarem desinteresse em apresentar novos lances. 

6.5.4.3. 0 licitante que desistir de apresentar lance verbal, ficará excluído dessa etapa e terá mantido o seu 
último preço apresentado para efeito de ordenação das PROPOSTAS. 

6.5.4.4. Caso duas ou mais PROPOSTAS iniciais apresentem preços iguais, o Pregoeiro realizará sorteio para 
determinação da ordem de oferta de lances, vedada a oferta de lance verbal com vista ao desempate. 

6.5.4.5. Se não forem ofertados lances verbais, será verificada a conformidade entre a melhor PROPOSTA 
escrita e o valor da licitação, podendo o Pregoeiro negociar diretamente com o Proponente. 

6.6. Não havendo pelo menos TRÊS PROPOSTAS escritas de preços iniciais nas condiçOes definidas no 
subitem 6.5.2 o Pregoeiro, atendendo ao que estabelece o art. 4, inciso IX da Lei n°10. 520/2002, classificará 
as melhores Propostas, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer 
que sejam os preços oferecidos nas Propostas escritas e adotará os seguintes critérios: 

a) quando houver somente um preço válido proposto, o Pregoeiro convocará as duas melhores Propostas 
subsequentes, completando o número de tits, para que os autores possam apresentar lances verbais e 
sucessivos, de valores distintos e decrescentes, quaisquer que sejam os preços inicialmente ofertados; 

b) quando houver dois preços válidos propostos, o Pregoeiro convocará somente uma Proposta subsequente, 
visando completar o número de três para que seu autor possa apresentar lances verbais e sucessivos, de valores 
distintos e decrescentes qualquer que seja o preço inicialmente ofertado. 

6.6.1. Caso não haja representante credenciado, dentre os licitantes convocados para completar o número de 
tits Propostas na forma das alíneas "a" e "h" do subitem 6.6 serão considerados os preços ofertados por estes 
licitantes constantes na Proposta inicial, para efeito de classificação final, não havendo qualquer hipótese de 
nova convocação de licitantes remanescentes para oferta de lances verbais. 

6.6.2. Somente sera efetivada a competição, relativamente i oferta de lances verbais, com os licitantes 
devidamente credenciados, aptos para tal rim. 
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6.7. Encerrada a etapa de lances e ordenada as ofertas, o Pregoeiro examinará a PROPOSTA considerada 
primeira classificada para a verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, quer 
quanto a compatibilidade do preço proposto em relação ao preço determinado no Edital, quer quanto ao 
atendimento do objeto licitado em relação As especificações exigidas pelo Edital, em especial àquelas do Termo 
de Referência ANEXO I do ato convocatório, desclassificando-a se for incompatível com essas exigências. 

6.8. Verificada a aceitabilidade da Proposta de menor lance a mesma sera declarada CLASSIFICADA EM 
PRIMEIRO LUGAR procedendo o Pregoeiro A análise de sua documentação de HABILITAÇÃO nas 
condições definidas no SUBITEM 8.1 deste Edital. 

6.9. No julgamento da PROPOSTA, a classificação dar-se-á pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL, 
sendo considerada vencedora a PROPOSTA que atender As condições do Edital e ofertar o MENOR VALOR. 

6.10. Serão desclassificadas as PROPOSTAS que: 

a) Apresentarem preços manifestamente inexequíveis. 

b) Apresentarem preços acima do máximo estabelecido no Edital. 

c) Não atenderem As especificações exigidas no Edital em especial aquelas contidas no Termo de Referência, 
ANEXO I, e as apresentarem de forma irregular. 

6.10.1. Propostas inexequíveis são consideradas aquelas que não venham a ser demonstradas pelo licitante, 
mediante solicitação do Pregoeiro, "sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos 
insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a 
execução do objeto do contrato." (Lei 10.520/02, art.9° c/c/ art.48, II da Lei 8.666/93). 

6.11. Após a fase de classificação, não caberá desistência de PROPOSTA, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente aceito pela CÂMARA. 

6.12. Proclamado o vencedor do certame, o licitante primeiro colocado obriga-se a apresentar no prazo no 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados do encerramento da Sessão, a NOVA PROPOSTA corn os 
valores respectivos readequados aos lances vencedores. 

6.13. Considerada regular a NOVA PROPOSTA, será adjudicado o objeto desta licitação à empresa declarada 
vencedora. 

6.14. Na hipótese da não apresentação da NOVA PROPOSTA no prazo determinado no subitem 6.12 e, ainda, 
na hipótese da inadequação da PROPOSTA ocorrerá a desclassificação do licitante e decadência do direito A 
contratação, cabendo o Pregoeiro, sem prejuízo das sanções legais cabíveis, convocar os licitantes na ordem 
remanescentes dos lances e dar continuidade ao PREGÃO. 

6.15. 0 PREGOEIRO poderá solicitar análise da PROPOSTA por Equipe Técnica da CÂMARA Municipal 
ANAPURUS Maranhao, como também realizar diligências ou requisitar informações, incluindo 
esclarecimentos e detalhamentos sobre a PROPOSTA sem implicar a modificação de seu teor ou a inclusão de 
documento ou informação que deveria constar originalmente na PROPOSTA. 

6.15.1. A não apresentação das informações solicitadas implicará o julgamento no estado em que se encontra 
a PROPOSTA, podendo resultar em sua desclassificação. 

6.16. Decorridos o prazo de validade da PROPOSTA sem convocação para a contratação, ficam os licitantes 
liberados dos compromissos assumidos, cabendo no caso, negociação com a CÂMARA para manter o preço 
proposto. 

7. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA NA FASE DAS PROPOSTAS 

7.1. Encerrada a fase de lances, e, classificando-se em primeiro lugar microempresas ou empresas de pequeno 
porte, o Pregoeiro, por força da Lei Complementar n° 123/2006, observará o direito de preferência conduzido 
pelos artigos 44 e 45 da citada norma, nas condições seguintes: 
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a) Identificar-se-ão as Propostas ofertadas por microempresas ou empresas de pequeno porte que se 
encontrarem até 5% (cinco por cento) superiores à primeira classificada, proclamando-se, se houver empate 
entre as PROPOSTAS. 

b) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte enquadrada nas condições da alínea "a", melhor classificada 
poderá desempatar apresentando PROPOSTA de preço inferior àquela classificada em primeiro lugar, no prazo 
máximo de 5 (cinco) minutos controlados pelo Pregoeiro situação em que a Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte passará à condição de primeira colocada. 

c) A não apresentação de PROPOSTA no prazo definido na alínea "b" deste subitem implicará na decadência 
do direito conferido pela Lei Complementar n°123/2006, devendo ser convocadas as microempresas ou 
empresas de pequeno porte remanescentes, na ordem de classificação. 

d) No caso da equivalência de valores apresentados por Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, sera 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar o desempate. 

e) Na hipótese de não ser adjudicado o objeto deste PREGÃO à Microempresas ou Empresas de Pequeno 
Porte, o objeto da licitação será adjudicado em favor da Proposta originalmente classificada em primeiro lugar. 

7.2 Encerrada a etapa competitiva e aceitável o preço ofertado, o Pregoeiro procederá i abertura do 
ENVELOPE N° 02, Documentação de HABILITAÇÃO do licitante classificado em primeiro lugar para 
verificação do atendimento is condições de HABILITAÇÃO exigidas neste Edital. 

8. DA HABILITAÇÃO 

8.1. Para Habilitação no presente PREGÃO serão exigidos dos licitantes os documentos abaixo declinados: 

a) Relativa it Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal: 

a.1) Registro na Junta Comercial, no caso de empresa individual; 

a.2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas suas alterações, devidamente 
registrados, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedade por ações, acompanhado dos 
documentos de eleição de seus atuais administradores; no caso de Sociedades simples o ato constitutivo, 
inscrito no Cartório Civil (Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou Cartório de Registro de Títulos e 
Documentos) acompanhado da prova de Diretoria em exercício. 

a.3) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

a.4) Prova de regularidade com a FAZENDA FEDERAL do domicilio ou sede da licitante, através da 
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS DEDERAIS E ik DIVIDA ATIVA 
DA UNIÃO (que abrange o INSS). Lei 8.212/91, art. 47, inc. I, letra "b"; Lei 7.711/88 e Art. 16, da Port. Conj. 
PGFN/RFB, n.3, de 02/05/07; Decreto n° 8.302, de 4 de setembro de 2014; Portaria MF n° 358, de 5 de 
setembro de 2014; Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1.751, de 2 de outubro de 2014. 

a.5) Prova de Regularidade com a FAZENDA ESTADUAL do domicilio ou sede da licitante, emitida até 
120 (cento e vinte) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o prazo de validade, 
mediante a: 

a.5.1) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, ou, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. 
a.5.2) Certidão Negativa de Inscrição da Divida Ativa. 

a.6) Prova de Regularidade com a FAZENDA MUNICIPAL do domicilio ou sede da licitante, emitida até 
90 (noventa) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o prazo de validade, 
mediante a: 

a.6.1) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, referente ao ISSQN, ou, Certidão Positiva com Efeitos de 
Negativa. 
a.6.2) Certidão Negativa de Inscrição da Divida Ativa; 
a.6.3) Alvará de Localização e Funcionamento, referente it sede da licitante. 
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a.7) Prova de regularidade com o FGTS mediante apresentação do Certificado de Regularidade com o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço fornecido pela Caixa Econômica Federal. 

b) Qualificação Econômico-financeira 

b.1) Cópia dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário relativo ao último exercício exigível e 
apresentado na forma da lei, devidamente registrado no órgão competente, a saber: Registro de Empresas 
Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório), conforme o caso, acompanhado 
da cópia das folhas do referido livro onde se encontram transcritos o Balanço Patrimonial e a Demonstração 
de Resultado do Exercício, com base nos quais deverão ser feitos os cálculos e apresentados os indices, 
comprovando a boa situação financeira nos moldes da letra "b.1.2" deste item; 
b.1.1) No caso das empresas obrigadas a publicarem suas peças contábeis, deverá ser apresentada cópia dos 
Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário relativo ao ultimo exercício exigível e apresentado na 
forma da lei, devidamente registrado no órgão competente, a saber: Registro de Empresas Mercantis (Junta 
Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório), acompanhado da cópia da referida publicação 
onde conste o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício, com base nos quais deverão 
ser feitos os cálculos e extraídos os indices, comprovando a boa situação financeira, moldes da letra "b.1.2" 
deste item; 
b.1.2) Os indices extraídos das demonstrações contábeis, deverão estar assinados por profissional devidamente 
habilitado da licitante, e ser apresentados, para comprovação da boa situação financeira da mesma, de acordo 
com os seguintes critérios: 

1 - 0 Índice de Liquidez Corrente (corresponde ao quociente da divisão do Ativo Circulante pelo Passivo 
Circulante): 

ILC =  Ativo Circulante 
Passivo Circulante 

2 - 0 Índice de Liquidez Geral (corresponde ao quociente da divisão da soma do Ativo Circulante com 
Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo): 

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

3 - 0 Índice de Solvência Geral (corresponde ao quociente da divisão do Ativo Total pela Soma do Passivo 
Circulante com o Exigível a Longo Prazo): 

ISG = Ativo Total 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

b.1.3) Será habilitada a empresa que apresentar: 

1. Índice de Liquidez Corrente — igual ou maior que 1,0; 
2. indice de Liquidez Geral — igual ou maior que 1,0; 
3. indice de Solvência Geral — igual ou maior que 1,0; 

b.1.4) Os documentos relacionados nesta alínea, no que se refere as empresas obrigadas a realizarem 

Escrituração Contábil Digital, conforme Instrução Normativa n° 1.420/2013 da Receita Federal do Brasil, 
poderão ser substituidos pela documentação emitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, 
devidamente acompanhada do Termo de Autenticação do livro digital do referido sistema emitido pela Junta 
Comercial do Estado do domicilio do licitante; 
b.1.5) As empresas constituídas a menos de 1 (um) ano ou no curso do próprio exercício, deverão apresentar 
a copia do Termo de Abertura do Livro Diário ou Balanço de abertura, acompanhado do Balancete de 
Verificação referente ao mês imediatamente anterior 6. data de abertura da licitação, apresentados na forma da 

! 
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lei, devidamente registrado no órgão competente, a saber: Registro de Empresas Mercantis (Junta Comercial) 
ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório); com base nos quais deverão ser feitos os cálculos e extraídos 
os indices, comprovando a boa situação financeira nos moldes da letra "b.1.2" deste item; 
b.1.6) Na impossibilidade de extrair os indices na forma mencionada na letra "b.1.2", para as empresas acima 
referidas, a comprovação da boa situação financeira será feita mediante a comprovação de Capital Social 
Integralizado de, no mínimo, 10 % (dez por cento) do valor total estimado da presente licitação; 
b.1.7) Qualquer dos documentos referidos na letra "h" 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; 
b.1.8) As empresas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, instituido pela Lei 
Complementar N° 123, de 14/12/06, poderão apresentar, em substituição ao Balanço Patrimonial, o Ato 
Constitutivo ou o Contrato Social da Empresa atualizado e registrado na forma da lei que comprove Capital 
Social Integralizado de no mínimo 10% do valor máximo da contratação, desde que a comprovação do seu 
ingresso no Simples Nacional conste dos Documentos de Habilitação. 

b.2) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da licitante, ou de 
execução patrimonial, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data de entrega dos envelopes. 

c) Relativa i Habilitação Trabalhista: 

c.1) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas —CNDT; 

d) Relativo ii Qualificação Técnica 

d.1) 01 (um) atestado, no mínimo, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprovando que a licitante executou ou executa serviços compatíveis com o objeto deste Pregão. 0 

atestado deverá ser impresso em papel timbrado constando seu CNPJ e endereço completo, devendo 

ser assinada por seus sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor 

responsável, com expressa indicação de seu nome completo e cargo/função; 

d.1.1) 0 atestado fornecido por pessoa jurídica de direito privado deverá ser assinado pelo 

empresário, sócio dirigente ou procurador comprovadamente habilitado, com firma 

reconhecida. 

8.1.5. DECLARAÇÃO expressa do licitante assinada pelo seu representante legal de acordo com o Modelo 
no ANEXO V do Edital, informando que não mantém relação e trabalho noturno, perigoso ou insalubre com 
menor de 18 anos e de qualquer trabalho com menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 
anos, conforme o disposto nos incisos XXXIII do art. 7° da Constituição Federal e da Lei n° 9.854 de 27 de 
outubro de 1999, que incluiu o inciso V no art. 27, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, nos termos do 
Decreto 4.358, de 05 de setembro de 2002. 

8.1.6. DECLARAÇÃO expressa do licitante assinada pelo seu representante legal de acordo com o Modelo, 
ANEXO VI deste Edital, de que não existem fatos que impeçam a participação no Processo licitatário 
afirmando ainda da Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos de sua habilitação, na forma do § 2°, do 
artigo 32, da Lei n.° 8.666/93, assinada por sócio, gerente, dirigente, proprietário ou procurador, devidamente 
identificado. 

8.2. t facultada a autenticação nas cópias das Certidões de Regularidade Fiscal apresentadas pelos licitantes 
cuja autenticidade possa ser verificada pela Internet, de acordo com a norma especifica. 
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8.3. Serão proclamados HABILITADOS os licitantes que apresentarem a documentação na forma exigida 
neste Edital e, INABILITADOS aqueles que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou 
os apresentarem de forma irregular, com exceção dos licitantes Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
na comprovação da Regularidade Fiscal, consoante determina o artigo 43, § 1° e 2° da Lei Complementar 
n°123/2006. 

8.4. Se o detentor da melhor Proposta desatender As exigências previstas no subitem 8.1., será 
INABILITADO, e o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e procederá à HABILITAÇÃO do licitante 
seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse procedimento, sucessivamente, se necessário, até a 
apuração de uma Proposta que atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor. 

8.5. Não será concedida prorrogação do prazo para a apresentação dos documentos de Habilitação, salvo a 
exceção para as Microempresa e Empresas de Pequeno Porte previsto no artigo 43, § 1° e 2° da Lei 
Complementar n°123/2006. 

8.6. Quando todos os Licitantes forem inabilitados, o Pregoeiro poderá, obedecida a ordem de classificação 
das PROPOSTAS, fixar-lhes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos 
escoimados das causas referidas no ato inabilitatório. 

8.7. 0 PREGOEIRO reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida 
e julgar necessário. 

8.8. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão: 

8.8.1. Estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo: 

a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 
b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial exceto aqueles documentos 
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
c) o atestado de capacidade técnica poderá estar emitido em nome e com CNPJ da matriz e/ou da (s) filial (ais) 
do licitante. 

8.8.2. Documentos datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do Envelope n.°1, 
quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão competente expedidor. 

a) não se enquadram no prazo de que trata o item anterior os documentos cuja validade é indeterminada, que 

é o caso dos atestados de capacidade técnica. 

8.9. Os documentos para HABILITAÇÃO poderão ser apresentados em original ou em copias legíveis, 
previamente autenticadas em Cartório competente ou por servidor da Comissão Permanente de Licitação da 
CAMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS -MARANHAO, com antecedência minima de 12 horas da data 
marcada para a abertura dos envelopes, mediante a apresentação dos originais para confronto. 

8.10. A CÂMARA MUNICIPAL manterá em seu poder, através da Comissão Permanente de Licitação, os 
Envelopes de Habilitação dos demais licitantes, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, após a HOMOLOGAÇÃO 
deste PREGÃO ou até o inicio da prestação do seu objeto pelo licitante Contratado, sob pena de inutilização 
dos mesmos. 

9. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA NA HABILITAÇÃO 

9.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes desta licitação deverão apresentar na fase 
de HABILITAÇÃO toda a documentação exigida no subitem 8.1 deste Edital ainda que os documentos de 
Regularidade Fiscal, exigidos neste Edital apresente alguma restrição, consoante dispõe o art.43, caput, da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

9.2. Havendo alguma restrição na documentação de Regularidade Fiscal apresentada pelo licitante enquadrado 
como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a ele fica assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo 
termo inicial corresponderá ao momento em que o mesmo for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis 
por igual período, A critério do Pregoeiro, para a apresentação dos documentos devidamente regularizados. 
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8.3. Serão proclamados HABILITADOS os licitantes que apresentarem a documentação na forma exigida 
neste Edital e, INABILITADOS aqueles que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou 
os apresentarem de forma irregular, com exceção dos licitantes Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
na comprovação da Regularidade Fiscal, consoante determina o artigo 43, § 10 e 2° da Lei Complementar 
n°123/2006. 

8.4. Se o detentor da melhor Proposta desatender As exigências previstas no subitem 8.1., será 
INABHITADO, e o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e procederá à HABILITAÇÂO do licitante 
seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse procedimento, sucessivamente, se necessário, até a 
apuração de uma Proposta que atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor. 

8.5. Não será concedida prorrogação do prazo para a apresentação dos documentos de Habilitação, salvo a 
exceção para as Microempresa e Empresas de Pequeno Porte previsto no artigo 43, § 10 e 2° da Lei 
Complementar n°123/2006. 

8.6. Quando todos os Licitantes forem inabilitados, o Pregoeiro poderá, obedecida a ordem de classificação 
das PROPOSTAS, fixar-lhes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos 
escoimados das causas referidas no ato inabilitatório. 

8.7. 0 PREGOEIRO reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida 
e julgar necessário. 

8.8. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão: 

8.8.1. Estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo: 

a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 
b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial exceto aqueles documentos 
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
c) o atestado de capacidade técnica poderá estar emitido em nome e com CNPJ da matriz e/ou da (s) filial (ais) 

do licitante. 

8.8.2. Documentos datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do Envelope n.°1, 

quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão competente expedidor. 

a) não se enquadram no prazo de que trata o item anterior os documentos cuja validade é indeterminada, que 

é o caso dos atestados de capacidade técnica. 

8.9. Os documentos para HABILITAÇÃO poderão ser apresentados em original ou em cópias legíveis, 

previamente autenticadas em Cartório competente ou por servidor da Comissão Permanente de Licitação da 
CAMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS -MARANHÃO, com antecedência minima de 12 horas da data 

marcada para a abertura dos envelopes, mediante a apresentação dos originais para confronto. 

8.10. A CÂMARA MUNICIPAL manterá em seu poder, através da Comissão Permanente de Licitação, os 

Envelopes de Habilitação dos demais licitantes, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, após a HOMOLOGAÇÃO 

deste PREGÃO ou até o inicio da prestação do seu objeto pelo licitante Contratado, sob pena de inutilização 

dos mesmos. 

9. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA NA HABILITAÇÃO 

9.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes desta licitação deverão apresentar na fase 

de HABILITAÇÃO toda a documentação exigida no subitem 8.1 deste Edital ainda que os documentos de 
Regularidade Fiscal, exigidos neste Edital apresente alguma restrição, consoante dispõe o art.43, caput, da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

9.2. Havendo alguma restrição na documentação de Regularidade Fiscal apresentada pelo licitante enquadrado 
como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a ele fica assegurado o prazo de 5 (cinco) dias fiteis, cujo 

termo inicial corresponderá ao momento em que o mesmo for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis 

por igual período, it critério do Pregoeiro, para a apresentação dos documentos devidamente regularizados. 
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9.3. A não apresentação dos documentos comprobatórios da regularidade da empresa licitante, devidamente 
regularizada, no prazo estabelecido no subitem 9.2 deste Edital, implicará em decadência do direito 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado 

CAMARA convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do Contrato ou 

revogar a licitação. 

9.4. A Comprovação da Regularidade Fiscal do licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte será exigida para efeito de assinatura do contrato, conforme determina o art.43, caput, da Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

9.5. A falsidade das declarações prestadas pelo licitante caracteriza crime previsto no artigo 299 do Código 

Penal, sujeitando-o, ainda, as sanções previstas na Lei n° 10.520/2002. 

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderd, na Sessão Pública, manifestar imediata e 

motivadamente, a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada na Ata da Sessão, sendo concedido ao licitante 

Recorrente o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do Recurso, ficando os demais licitantes, 

desde logo, intimados a apresentar contra razões, em igual prazo, que começará a contar a partir do término do 

prazo do Recorrente sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos na COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO, no endereço indicado neste Edital. 

10.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor Recurso, no momento da Sessão 

Pública, implica decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizada a adjudicar o objeto licitado ao 

licitante proclamado vencedor. 

10.2. 0 encaminhamento do eventual Recurso e eventuais contra razões será dirigido ao PRESIDENTE DA 

CAMARA por intermédio do Pregoeiro, devendo ser entregue por escrito e protocolizado na CÂMARA 

MUNICIPAL DE ANAPURUS, no endereço registrado no preâmbulo do Edital. 

10.3. Havendo Recurso o Pregoeiro, reconsiderando ou não sua decisão o encaminhará devidamente 

informado, à consideração do PRESIDENTE DA CAMARA que proferirá decisão definitiva. Julgado o 

Recurso, o PRESIDENTE DA CAMARA emitira a HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO do objeto da 

licitação ao licitante vencedor. 

10.4. 0 recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo; 

10.5. 0 acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

10.6. A ausência da presença física do licitante na Sessão Pública deste PREGÃO, no momento da divulgação 

do licitante vencedor impossibilitará o ingresso de Recurso implicando a decadência do direito. 

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1. Declarado o vencedor, e não havendo manifestação de Recursos o Pregoeiro fará a ADJUDICAÇÃO do 

objeto licitado ao vencedor e seguidamente encaminhará os autos ao PRESIDENTE DA CÂMARA para 

homologação. 

11.1.1. Havendo recurso a adjudicação do objeto ao vencedor é atribuição do PRESIDENTE DA CAMARA 

que também procedera a homologação do certame. 

11.2. Após a Homologação da licitação o adjudicatário sera convocado para recebimento da Nota de Empenho 

e assinatura do Contrato, conforme ANEXO VII, nas condições definidas neste Edital. 

11.3 - A CAMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS convocará o licitante vencedor, por meio de notificação 

via e-mail ou através de fac-símile, para assinar o termo de contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

permitindo a prorrogação por igual período, na forma do § 1 0, do art. 64, da Lei n° 8.666/93 e alterações. 

12. DA IMPUGNÇÃO AO EDITAL 
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12.1. Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital, por irregularidade na aplicação da Lei, devendo 
protocolar o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento da Proposta. 

12.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação formulada, podendo, se for o caso, auxiliar-se pelo setor 
responsável pela elaboração do Termo de Referência e ainda pela Assessoria Jurídica da CAMARA. 

12.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório 
até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

12.4. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que, tendo-o aceito sem objeção, 
vier, após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou irregularidades que o viciem, hipóteses em que tal 
comunicação não terá efeito recursal. 

12.5. Se a impugnação for acolhida, o Pregoeiro designará nova data para a realização do certame. 

13. DO PAGAMENTO 

13.1. 0 pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, mensalmente, em favor da contratada, em até 
10 (dez) dias úteis, contados da data de recebimento da Nota Fiscal, desde que não haja fator impeditivo 
provocado pela CONTRATADA. 
13.2. A Nota Fiscal deverá ser emitida de acordo com as respectivas quantidades fornecida, com o preço 
unitário e o preço total, devendo ainda ter no verso, o atesto do recebimento. 
13.3. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendencia de liquidação de obrigações em 
virtude de penalidades impostas ao proponente ou inadimplencia contratual, inclusive. 
13.4. 0 pagamento efetuado não implicará, ainda, reconhecimento pela CAMARA MUNICIPAL DE 
ANAPURUS de adimplemento por parte da CONTRATADA relativamente its obrigações que lhe do devidas 

em decorrência da execução do objeto, nem novação em relação a qualquer regra constante das especificações 
deste edital e de seus anexos. 

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

14.1. A despesa decorrente deste objeto correrá i conta de recursos específicos, consignados no orçamento da 
CAMARA, na seguinte Dotação Orçamentária: 

01 01 00 PODER LEGISLATIVO — CAMARA MUNICIPAL 
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

3.3.90.39 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA JURÍDICA. 

15. DAS PENALIDADES 

15.1. Em caso de atraso injustificado ou pela inexecução das condições estabelecidas, ou execução 

insatisfatória dos serviços contratados, atrasos, omissões e outras falhas sujeitar-se-á a CONTRATADA is 

seguintes penalidades: 

15.1.1. Advertência por escrito sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas e a 
determinação de adoção das necessárias medidas de correções; 

15.1.2. Multa, aplicada nos seguintes limites: 

a) 0,3%(três décimos por cento) por dia, até o 30 (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor do fornecimento não 

realizado; 

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso superior a 30 (trinta) dias, com 

a consequente rescisão do contrato. 
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15.1.3. Suspensão temporária para participar em licitação promovidas pela CÂMARA e impedimento de 
contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos nos termos da lei n° 
10.520/2002. 

15.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS/MA caso a 
contratada descumpra as condições estabelecidas neste Edital, apresente declaração falsa, não mantenha a 
Proposta, enseje o retardamento da execução do objeto contratado, falhe ou fraude na execução do contrato, 
comporte-se de modo inidôneo ou cometa fraude fiscal, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade. 

15.2. As penalidades aplicadas à CONTRATADA serão registradas no Cadastro Geral de Fornecedor da 
CAMARA. 

15.3. Se o valor das multas não for pago ou depositado na Conta Única do Tesouro, será automaticamente 
descontado de qualquer fatura ou crédito a que a CONTRATADA vier a fazer jus. 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1. Os casos não previstos e as dúvidas deste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, com base na Lei n.° 
10.520/2002, subsidiariamente pela Lei N° 8.666/93 e demais legislação aplicada ao procedimento. 

16.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-6 o dia do inicio e incluir-se-á o dia do 
vencimento. 

16.3. Os licitantes deste PREGÃO sujeitam-se a todos os seus termos, condições e normas, especificações e 
detalhes, que se comprometem a cumprir plenamente, independentemente de qualquer manifestação escrita ou 
verbal. 

16.4. No julgamento da PROPOSTA o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não altere a substância da 
PROPOSTA, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

16.5. 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. 

16.6. Este edital e seus anexos estão à disposição das interessadas na Comissão Permanente de Licitação - 
CPL, na Avenida Presidente Medici, s/n°, Centro - ANAPURUS — MA, de segunda à sexta-feira, no horário 

das 8:00 as 12:00 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente e obtidos mediante a entrega de uma 
resma de papel A4, na sala da CPL. 

16.7. Ao adquirir o Edital, o interessado deverá declarar o endereço em que receberá notificação e ainda 

comunicar qualquer mudança posterior, sob pena de reputar-se válida a notificação encaminhada ao endereço 
fornecido. 

16.8. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados pelo 

Pregoeiro e membros da Equipe de Apoio, na COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO no endereço e 
horário registrados no subitem 16.6 deste edital, obedecidos os seguintes critérios: 

a) Não serão levados em consideração, quaisquer consultas, pedidos ou reclamações relativos ao Edital, que 
não tenham sido formulados por escrito e devidamente protocolados na CPL até 02(dois) dias úteis antes da 
data marcada para recebimento dos Envelopes. 

b) Em hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbais entre interessados e a CÂMARA. 

16.9. Os esclarecimentos da CPL aos consulentes serão comunicados a todos os demais interessados que 

tenham adquirido o presente Edital. 
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16.10. É facultada ao Pregoeiro, auxiliada pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer fase desta licitação, 
diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar originalmente da PROPOSTA. 

16.11. Caso não seja possível decidir de imediato sobre a aceitabilidade da PROPOSTA ou dos documentos 
de HABILITAÇÃO, o Pregoeiro poderá suspender o PREGÃO e marcar nova data para sua aceitabilidade 
ficando intimados, no mesmo ato, os licitantes. 

16.12. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base nas normas aplicáveis A 
espécie em vigor. 

16.13. Fardo 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. 

16.14. Integram o presente Edital, independente de transcrição, os seguintes anexos: 
ANEXO I — Termo de Referência 

ANEXO II— Modelo de Carta Credencial 

ANEXO ifi — Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação (art. 40, inciso VII da 

Lei n° 10.520/2002) 

ANEXO IV — Modelo de Carta Proposta 

ANEXO V — Modelo de Declaração de Pessoa Jurídica (CF/88 art. 7°, inciso XXXIII, Lei n° 9.854/99, Lei 

8.666/93, art. 27, inciso V e Decreto 4.358/2002) 

ANEXO VI— Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação (Lei n° 8.666/93, artigo 32, § 2°) 

ANEXO VII— Minuta do Contrato 

ANEXO VIII — Declaração de elaboração independente de proposta. 

ANAPURUS/MA, 04 de março de 2021. 

11111N 
II• 

Presidente d - Municipal 

Renan ardo e Sousa 
Pregoeiro 
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PREGÃO N° 002/2021/CMAN — CPL 

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA 

1. DO OBJETO 
1.1 0 objeto do presente visa a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de 
locação de veículos para manutenção das atividades da Camara Municipal de Anapurus, para o período de 09 
(nove) meses, conforme as condições e especificações constantes deste edital e de seus anexos. 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1 faz-se necessária a presente contratação em virtude da não disponibilidade de veiculo próprio para a 
realização dos serviços. A presente contratação facilitará e melhor desenvolverá as atividades da CAMARA. 

3. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO E PAGAMENTO: 
3.1 0 serviço sera recebido conforme tipo, qualidade, e demais especificações constantes na Proposta 
apresentada, acompanhado da respectiva Nota Fiscal. 
3.2 0 pagamento decorrente do processo licitado sera efetivado com a execução do serviço contratado, 
devidamente acompanhada da nota fiscal e de todos os laudos exigidos pelo processo, atestada pelo 
departamento responsável, em até 30 (trinta) dias contados da apresentação dos documentos referidos. 
3.3 0 pagamento sera feito mensalmente, conferido pelo responsável do contrato designado para esse fim; 
3.4 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. 
3.5. A Camara 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 à Camara; 
b) Erros, omissões ou vícios nas notas fiscais. 

3. DO VALOR ESTIMADO 
Considerando as pesquisas de mercado realizadas em empresas maranhenses, o valor máximo que a 
Administração pretende pagar na presente locação importa no valor mensal de R$ 4.350,00 (quatro mil, 
trezentos e cinquenta reais); 

3.1. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

3.1.1. A despesa decorrente deste objeto correrá a conta de recursos específicos, consignados no orçamento da 
CÂMARA, na seguinte Dotação Orçamentária: 

01 01 00 PODER LEGISLATIVO — CÂMARA MUNICIPAL 
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
3.3.90.39 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA JURÍDICA. 

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
4.1 Os serviços prestados serão devidamente acompanhados e fiscalizados pela Camara Municipal, ou por 
servidor autorizado para tal, com poderes amplos e irrestritos para propor penalidades, analisar documentos e 
vistoriar os veículos, além de diligenciar quanto ao comportamento e atuação dos motoristas responsáveis na 
lide diária; 
4.2 E terminantemente proibido aos licitantes contratados conduzir pessoas (caronas) e objetos estranhos as 
finalidades do serviço ora contratados, sob pena de rescisão contratual, além de multa; 
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4.3 Poderão ser exigidos dos licitantes contratados laudos emitidos por oficinas mecânicas credenciadas em 
que constem informações sobre partes mecânicas, elétricas e hidráulicas do veiculo não abarcada por vistorias 
do DETRAN, sempre que se fizer necessário; 

4.4 Os veículos deverão ter afixado aviso em seu interior em local visível com os seguintes dizeres: " A 
SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS"; 

4.5 Fornecer, sempre que solicitados, documentos que comprovem a manutenção das condições de habilitação 
exigidas para a contratação; 

4.6 Em havendo necessidade, aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos que se fizerem 
indispensáveis, sempre nas mesmas condições da proposta, na forma do preceituado no art .65, parágrafo 1°, 
da Lei n° 8.666/93. 

4.9 Manter o veiculo com suas manutenções em dia conforme recomendação do fabricante. 
a) registro como veiculo de passageiros e quanto à categoria, como aluguel; 
b) seja regularizado e em dia com IPVA e com no máximo 02(dois) anos de fabricação para veículos 
automotores; 
e) cintos de segurança iguais à lotação e demais itens exigidos por lei; 
f) O veiculo deverá ser submetido à inspeção semestral, pelo DETRAN/MA, para verificação dos 
equipamentos obrigatórios de segurança e dos requisitos exigidos; 

4.10 0 condutor do veiculo deverá satisfazer as seguintes condições: 
a) ter idade igual ou superior a 21 (vinte e um) anos; 
b) ser habilitado na categoria "D"; 
c) não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os 
doze últimos meses; 

4.11 Substituir imediatamente o veiculo por outro similar, com a mesma capacidade de passageiros e em 
perfeito estado de conservação, que por qualquer motivo venha a ter sua circulação interrompida. 

4.12 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdencifirios e obrigações sociais previstos na 
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados 
não manterão nenhum vinculo empregaticio com o CONTRATANTE; 

4.13 Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica 
de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vitimas os seus empregados quando da 
execução objeto deste contrato ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do 
CONTRATANTE; 

4.14 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução deste 
contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 

4.15 Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes deste contrato. 

4.16 A inadimplência da CONTRATADA, com referencia aos encargos estabelecidos na condição anterior, 
não transfere a responsabilidade por seu pagamento it Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar 
o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de 
solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE. 

5. OBRIGACÕES DA CONTRATANTE: 

Av. Presidente Medici, sin°, Centro - ANAPURUS — MA, CEP 65.525-000 
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5.1 Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa desempenhar seus serviços dentro das normas 
do contrato; 

5.2 Acompanhar e fiscalizar o serviço, por intermédio de servidor por ela determinado; 

5.3 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pela 
Contratada; 

5.4 A Contratante poderá solicitar A. contratada, análise do produto entregue, sempre que o mesmo se fizer 
necessário, sem ônus para a Contratante. 

6. DO PAGAMENTO: 

6.1 0 pagamento sera efetuado mensalmente, através de Ordem de Pagamento, mediante apresentação da 
respectiva nota fiscal/fatura discriminativa, devidamente atestados pelo setor competente. 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

a) 0 Câmara 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 resultantes de ação ou omissão 
destes, inclusive por inobservância de ordens e normas da contratante. 

c) Caberá A. 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. 

8. DA DESCRIÇÃO DA PLANILHA E DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 
1. 8.1 - ESPECIFICAÇÕES, UNIDADES, QUANTITATIVOS 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE MESES 
VALOR 

MENSAL 
VALOR 
TOTAL 

01 

VEICULO TIPO CAMINHONETE, CABINE 
DUPLA, EM PERFEITO ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO, SEM 
CONDUTOR, dotado de todos os 
equipamentos obrigatórios por lei, para 
prestação de serviços pelo período de 09 
(nove) meses. 

01 09 4.350,00 39.150,00 
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ANAPURUS (MA), 19 de fevereiro de 2021. 

Adam* 
Presidente d e Anapurus/MA 

Av. Presidente Médici, sino, Centro - ANAPURUS — MA, CEP 65.525-000 
18 



Fls. N° 

Rubrica 

ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Medici, 8/no, Centro, CEP: 65.525-000 
CNPJ: 12.121.042/0001-60 

PREGÃO N° 002/2021/CMAN — CPL 

ANEXO II 

CARTA CREDENCIAL 

Ref.: PREGÃO N° 002/2021/CMAN — CPL 

A 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CPL (ANAPURUS — MA) 

subscreve, credencia o Sr. 

(empresa) , por seu representante legal, que esta 

, portador da CI n° e do CPF n° 

para representá-la perante no Pregão em referência, com poderes para formular ofertas, lances de preço, 

recorrer, renunciar ao direito de interposição de recursos em qualquer fase do processo licitatório e praticar 

todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada. 

(Local e data) 

Atenciosamente, 

(Representante legal) 

(nome da empresa e do seu representante legal, com firma reconhecida em cartório e a devida identificacao e qualificacao) 
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

A 
CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS -MA 

AU: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

REF: PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021/CMAN 

A empresa estabelecida na cidade de , inscrita no CNPJ/MF sob n°__, pelo seu 

representante legal infra-assinado, em cumprimento ao disposto no artigo 40 da Lei Federal n° 10.520/2002, 

DECLARA sob as penalidades da Lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital 

do PREGÃO PRESENCIAL N°  /2021 de interesse da CÂMARA Municipal de Anapurus/MA, 

estando, portanto apto a participar do certame. 

(Local, data e assinatura) 

(Representante legal) 

(nome da empresa e do seu representante legal, com firma reconhecida em cartório e a devida identificacao e qualificagao) 
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ANEXO IV 

MODELO DE CARTA PROPOSTA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS -MA 

ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

REF: PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021/CMAN 

Prezados Senhores, 

1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente da Lei n°10.520, 
de 17 de julho de 2002, da Lei n° 8.666, de 1 de junho de 1993 e das cláusulas constantes do Edital. 

2. Propomos CÂMARA Municipal de ANAPURUS - MA pelo preço total abaixo declinado nas condições 
estabelecidas, prestar os serviços objeto do PREGÃO PRESENCIAL N°. 002/2021/CMAN. 

3. 0 prazo de validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data da sua entrega. 

4.0 prazo da locação será até 31.12.2021. 

5. Ratificamos o preço total no valor de R$ (...) para a locação dos serviços, conforme especificações contidas 
no ANEXO I — Termo de Referência. 

6. Outras informações: Razão Social da Proponente, Endereço, Telefone, Fax, Celular, E-mail, (se houver) 
CNPJ N° incluso o nome da Instituição Bancária n°, Agência e Conta corrente. 

Local, data e assinatura. 

(Representante legal) 

(nome da empresa e do seu representante legal, com firma reconhecida em cartório e a devida identificação e qualificação) 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE TRABALHO 

(C.F ART. 7°, inciso XXXIII, LEI N° 9.854/99 E LEI 8.666/93, ART. 27, INCISO V) 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS -MA 

ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

REF: PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021/CMAN 

Prezados Senhores, 

A empresa (razão social do licitante) com endereço na , inscrita no CNPJ/MF sob o n° ,vem por 

meio de seu representante legal infra-assinado, Sr.(A) portador(a) da cédula de identidade 

N° e do CPF N° sob pena de submeter-se à aplicação das sanções definidas na Lei 

n° 10.520/2002, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 

1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

RESSALVA: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) 

OBSERVAÇÃO: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

(Local, data e assinatura) 

(Representante legal) 

(nome da empresa e do seu representante legal, com firma reconhecida em cartório e a devida identificaclo e qualificacao) 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

Pregão Presencial n° 002/2021/CMAN 

A Empresa  , inscrita no CNPJ/MF sob o n° , sediada na 

(endereço completo), por intermédio de seu representante legal o Sr(a) 

 , portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF 

n° ,DECLARA, sob as penas da lei, nos termos do § 2° do art. 32, da Lei Federal n° 

8.666/93, que não existem fatos supervenientes que venham a impossibilitar a sua Habilitação na 

licitação em epígrafe. 

Declara, outrossim, conhecer na integra o edital e que se submete a todos os seus termos. 

(Local e data) 

(Representante legal) 

(nome da empresa e do seu representante legal, com firma reconhecida em cartório e a devida identifica* e qualifica*) 
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ANEXO VII 

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A 
CÂMARA MUNICIPAL ANAPURUS -MA, E 
DE OUTRO LADO, A EMPRESA 

Pelo presente instrumento de contrato de fornecimento, que entre si fazem, de um lado a CÂMARA 

MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o n° 

12.121.042/0001-60, situada à Avenida Presidente Médici, s/n°, Centro, neste ato representado pelo seu 

Presidente: Sr.  , RG , CPF  , residente e domiciliado nesta 

cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado,  , doravante 

denominada CONTRATADA, sediada à , CNPJ n° , neste ato representada pelo 

Sr , brasileiro, CIC n° , residente e domiciliado  , têm entre si, ajustado 

o presente Contrato de Prestação de Serviços, cuja lavratura foi regularmente autorizada em despacho 

constante no Processo Administrativo n° 00.00.002/2021/CMAN, da licitação na modalidade Pregão n° 

002/2021/CMAN-CPL e seus anexos, e ainda da proposta adjudicada que a este integram, independentemente 

de transcrição, submetendo-se as parte is disposições constantes da Lei n° 10.520/2002, Lei n° 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, mediante as Clausulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de locação de veículos para manutenção das 

atividades da Câmara Municipal de Anapurus-MA, em perfeito estado de conservação e funcionamento, para 

o período de 09 (nove) meses, conforme as especificações descritas no Anexo I  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: 1° Contrato; 2° Edital; 3° Proposta Adjudicada e toda 

correspondência trocada entre as partes. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA PRESTAÇÃO, RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A prestação, o recebimento e a aceitação dos serviços sera() feitos na forma, nas condições e nos prazos 

definidos no Edital de Pregão Presencial n° 002/2021/CMAN e seus Anexos. 

CLÁUSULA QUARTA: DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

para o serviço, que serão pagos em parcelas mensais, de 0 valor mensal do presente Contrato é de R$ 
acordo com a solicitação da CONTRATANTE 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

0 pagamento sell efetuado pela CONTRATANTE, mediante depósito em conta corrente da 

CONTRATADA no Banco  , conta n°   agencia   mensalmente, pela prestação dos 

serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Setor competente da 

CONTRATANTE, acompanhada da via original das solicitações emitidas. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO 

A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida mensalmente, constando preço unitário e total. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

A Nota Fiscal/Fatura apresentada com valores ou especificações incorretas será devolvida á. CONTRATADA, 

para que esta efetue a correção no prazo de 24 horas, devendo o prazo para pagamento ser contado a partir da 

reapresentação da Nota Fiscal/Fatura. 

PARÁGRAFO QUARTO 

0 eventual atraso no pagamento sujeitará a CONTRATANTE A. multa de 0,33% (trinta e três centésimos por 

cento) ao dia, sobre o valor vencido, até o limite de 10% (dez por cento), desde que, para tanto, não tenha 

concorrido a CONTRATADA. 

CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE 

0 valor dos serviços propostos pela CONTRATADA não sera alterado durante a vigência do Contrato. 

CLÁUSULA SEXTA: VIGÊNCIA 

0 prazo de vigência deste Contrato sera até 31.12.2021 com inicio a partir da assinatura do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A despesa de que trata o objeto, está a cargo do elemento orçamentário: 

01 01 00 PODER LEGISLATIVO — CAMARA MUNICIPAL 

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
3.3.90.39 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA JURÍDICA. 

CLÁUSULA OITAVA: DO INADIIVIPLEMENTO 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 

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 

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. 
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CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a) São obrigações da Contratada, além das outras já estabelecidas no item 4 do Termo de 
Referência: 

b) Arcar com toda e qualquer despesa relativa a realização dos serviços objeto da contratação, 
dentre elas, translado, hospedagem, alimentação de motoristas, funcionários ou prepostos da 
empresa contratada ou quaisquer outras despesas concernentes a fiel execução do objeto do 
contrato, assim como taxas, contribuições e encargos sociais. 

c) Responsabilizar-se por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, eventualmente, venha a sofrer 
o CONTRATANTE ou terceiros, em decorrência da prestação de serviços objeto deste 
contrato. 

d) Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar 
CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da prestação de 
serviços, não sendo o CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos 
indiretos ou lucros cessantes. 

e) Permitir que o CONTRATANTE, sempre que convier, fiscalize a realização de serviços. 

1) Prestar esclarecimentos ao CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a 
envolva independente de solicitação. 

g) Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e municipais. 

h) Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito ao CONTRATANTE, a 
ocorrência de qualquer impedimento à realização dos serviços objeto deste contrato. 

i) Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de trabalho serão de 
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, assim como, no caso de ajuizamento de 
reclamações trabalhistas. 

j) Prestar os serviços com zelo, atuando com lealdade, honestidade, idoneidade e eficiência, 
assim como, apresentar a respectiva Nota Fiscal para fins de atestação e liquidação pelo 
CONTRATANTE. 

k) Proceder A. prestação e execução dos serviços, de acordo com sua proposta e, com as normas 
e condições previstas no Edital de Pregão Presencial n° 002/2021/CMAN e anexos, inclusive 
com as prescrições do Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos, respondendo civil 
e criminalmente, pelas consequências de sua inobservância total ou parcial. 
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Avenida Presidente Medici, s/n°, Centro, CEP: 65.525-000 
CNPJ: 12.121.042/0001-60 

I) Aceitar, nas mesmas condições pactuadas, eventuais acréscimos ou supressões no objeto do 
contrato, dentro dos limites estabelecidos na Lei n° 8.666/93 e alterações. 

m) Disponibilizar somente motoristas, habilitados e corn experiência; 

n) Substituir imediatamente o veiculo por outro similar, com a mesma capacidade de passageiros 
e em perfeito estado de conservação, que por qualquer motivo venha a ter sua circulação 
interrompida. 

o) Comparecer, sempre que convocada, ao local designado pela CONTRATANTE, por meio 
de pessoa devidamente credenciada, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, para 
exame e esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados com o serviço contratado; 

p) Manter a CONTRATANTE informada de todos os detalhes do serviço, de acordo com as 
conveniências desta; 

CLAUSULA DÉCIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

a) 

b) 

Pagar A CONTRATADA, pelo serviço, o prep estabelecido no Contrato. 

Designar, por meio de portaria, pessoas responsáveis pelo encaminhamento e fiscalização do 
objeto ora pactuado. 

c) Aquelas contidas no Edital de Pregão Presencial n° 002/2021/CMAN, aqui não transcritas. 

d) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas As 
obrigações contratuais. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO 

0 contrato poderá ser rescindido: 

a) a qualquer momento, devendo a parte que assim quiser agir, dar A 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. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA PUBLICAÇÃO 

A CONTRATANTE fail publicar o resumo do presente Contrato no Diário Oficial do Estado, após sua 
assinatura, obedecendo o prazo previsto no Parágrafo Onico, do artigo 61, da Lei n.° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO 

Av. Presidente Medici, sin°, Centro - ANAPURUS — MA, CEP 65.525-000 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Medici, s/n°, Centro, CEP: 65.525-000 
CNPJ: 12.121.042/0001-60 

I) Aceitar, nas mesmas condições pactuadas, eventuais acréscimos ou supressões no objeto do 

contrato, dentro dos limites estabelecidos na Lei n° 8.666/93 e alterações. 

m) Disponibilizar somente motoristas, habilitados e com experiência; 

n) Substituir imediatamente o veiculo por outro similar, com a mesma capacidade de passageiros 

e em perfeito estado de conservação, que por qualquer motivo venha a ter sua circulação 

interrompida. 

o) Comparecer, sempre que convocada, ao local designado pela CONTRATANTE, por meio 

de pessoa devidamente credenciada, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, para 

exame e esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados com o serviço contratado; 

p) Manter a CONTRATANTE informada de todos os detalhes do serviço, de acordo com as 

conveniências desta; 

CLAUSULA DÉCIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

a) Pagar A CONTRATADA, pelo serviço, o preço estabelecido no Contrato. 

b) Designar, por meio de portaria, pessoas responsáveis pelo encaminhamento e fiscalização do 

objeto ora pactuado. 

c) Aquelas contidas no Edital de Pregão Presencial n° 002/2021/CMAN, aqui não transcritas. 

d) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas As 

obrigações contratuais. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO 

0 contrato poderá ser rescindido: 

a) a qualquer momento, devendo a parte que assim quiser agir, dar A 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 

CONTRATANTE; 

d) judicialmente, nos termos da legislação. 

conveniência para a 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA PUBLICAÇÃO 

A CONTRATANTE fará publicar o resumo do presente Contrato no Diário Oficial do Estado, após sua 

assinatura, obedecendo o prazo previsto no Parágrafo linico, do artigo 61, da Lei n.° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO 

Av. Presidente Medici, sino, Centro - ANAPURUS — MA, CEP 65.525-000 PC-1-
27 



Fls. N° 

Rubrica 

ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Medici, sin°, Centro, CEP: 65.525-000 
CNPJ: 12.121.042/0001-60 

Fica eleito o Foro da Cidade de ANAPURUS, 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 02 (duas) vias de igual teor e 

forma, para que surtam um so efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, 

CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

ANAPURUS - MA,  de de 2021. 

CONTRATANTE: 

CONTRATADA: 

• TESTEMUNHAS: 

CIC N° 

CIC N° 

Av. Presidente Médici, s/no, Centro - ANAPURUS — MA, CEP 65.525-000 t<-\ 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Medici, sin°, Centro, CEP: 65.525-000 
CNPJ: 12.121.042/0001-60 

PREGÃO N° 002/2021/CMAN— CPL 

ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARACÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de 

(Identificação completa da licitante), doravante denominada Licitante, para fins do disposto no item 

(completar) do Edital (completar com identificação do Edital), declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 

299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta 

anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido 

de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio 

ou por qualquer pessoa; 
b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer 

outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por 

qualquer pessoa; 
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida 

licitação; 
d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado 

a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes 

da adjudicação do objeto da referida licitação; 
e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, 

discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das 

propostas; e 
f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

ANAPURUS (MA), de de 2021. 

(Representante legal) 

(nome da empresa e do seu representante legal, com firma reconhecida em cartório e a devida identificacao e qualificaçAo. Devera vir junto daproposta.) 

Av. Presidente Médici, sino, Centro - ANAPURUS — MA, CEP 65.525-000 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Médici, sin°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 002/202I/CMAN. A Câmara Municipal 
de Anapurus (MA), toma público que realizará no dia 19/03/2021 
sexta-feira. is 11:00 horas, licitação na modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço global, regida pelas normas estipuladas 
no instrumento convocatório. Objeto: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de locação de veículos para 
manutenção das atividades da Camara Municipal de Anapurus-MA. 
Base Letal: Leis 10.520/2002 e 8.666/93. Local: Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, Prédio da Camara Municipal de Anapurus 
(MA), situada na Avenida Presidente Médici, s/n°, Centro. 0 Edital e 
seus anexos poderão ser examinados gratuitamente pelos interessados, 
ou obtidos mediante o fornecimento de uma (01) resma de papel A4, 
para a reprodução do edital. Maiores informações no endereço 
mencionado, das 8h00 as 12h00. Anapurus (MA), 04 de março de 2021. 
Ademar Esteves de Santana, Presidente da Camara Municipal. 

Publicado em 04.03.2021 por afixação no vestibulo da Camara Municipal de 

Anapurus (MA), cm local de amplo e fícil acesso ao público (Constituição do 

Estado do Maranhao, art. 147, inc. IX); (S-11 — 1' Turma — Resp. n° 105.232/CE — 

Rel. MM. Garcia Vieira — j. 15/09/97 — ac. um. — DJU de 20.10.97, seção 1, p. 

52977). 

Anapurus (MA, 04 de março de 2021 

Manoel Francisco Monteles Neto 
Equipe de Apoio 
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contratação de empresa especializada (Sociedade dc Advogados) para 
prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica na defesa 
dos interesses do legislativo municipal, emissão de pareceres, acom-
panhamento técnico dos procedimentos legais e normativos, visando 
atender as necessidades da Camara Municipal de Poção de Pedras 
(MA). ABERTURA: 25 de março de 2021 as 09:20 horas. TIPO DE 
LICITAÇÃO: Menor Prego. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada 
por preço global. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encon-
tra-se à disposição dos interessados, na sala da Comissão Central de 
Licitação, no endereço Rua Alto Brilhante, sin — Centro — Poção de 
Pedras/MA, de 2' a 6" feira, no horário das 08:00 as 12:00 horas. In-
fonnações complementares, no endereço acima ou por e-mail: cama-
rapp@hotmail.com. Poção de Pedras (MA), 26 de fevereiro de 2021. 
Maria Leticia Borges Leite. Presidente CPL. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N". 001/2021. 
REGISTRO DE PREÇOS. A CÂMARA MUNICIPAL POÇÃO DE 
PEDRAS, Estado do Maranhao, torna público que fará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. BASE LE-
GAL: Lei n" 10.520/2002. Decreto n" 10.024/2019 c pela Lei n" 
8.666/93 e alterações. OBJETO: seleção de proposta visando o RE-
GISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de empresa para o 
fornecimento de combustíveis, de forma parcelada, a veículos loca-
dos, para atender as necessidades do legislativo municipal. ABERTU-
RA: 19 demarco de 2021 as 09:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital 
e seus anexos encontra-se à disposição dos interessados, na sala da 
Comissão Central de Licitação, no endereço Rua Alto Brilhante, s/n 
— Centro— Poção de Pedras/MA, de 2 a 6" feira, no horário das 08:00 
is 12:00 horas. Informações complementares, no endereço acima ou 
por e-mail: carnarappabotmail.com. Poção de Pedras (MA), 26 de 
fevereiro de 2021. Maria Leticia Borges Leite. Presidente CPL. 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021/ 
MAN. A Camara Municipal de Anapurus (MA). torna público que 
realizará no dia 19/03/2021. sexta-feira. as 9:00 horas, licitação na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço global, regida 
pelas normas estipuladas no instrumento convocatório. Objeto; Con-
tratação de empresa especializada para prestação de serviços de con-
sultoria em contabilidade pública para manutenção das atividades da 
Camara Municipal de Anapurus-MA. Base Legal: Leis 10.520/2002 
e 8.666/93. Local; Sala da Comissão Permanente de Licitação, Pré-
dio da Camara Municipal de Anapurus (MA), situada na Avenida 
Presidente Medici, s/n°, Centro. O Edital e seus anexos poderão ser 
examinados gratuitamente pelos interessados, ou obtidos mediante o 
fornecimento de uma (01) resma de papel A4, para a reprodução do 
edital. Maiores informações no endereço mencionado, das 8h00 as 
12h00. Anapurus (MA), 04 de março de 2021. Ademar Esteves de 
Santana, Presidente da Camara Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESL'NUAL IN" 002/2021/ 
CMAN, A Camara Municipal de Anapurus (MA). torna público que 
realizará no dia 19/03/2021. sexta-feira. As 11:00 horas, licitação na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço global, regida pe-
las normas estipuladas no instrumento convocatório. Objetoz Contra-
tação de empresa especializada para prestaçao de serviços de locação 
de veículos para manutenção das atividades da Camara Municipal de 
Anapurus-MA. Base Legal: Leis 10.520/2002 e 8.666/93. Local: Sala 
da Comissão Permanente de Licitação, Prédio da Camara Municipal de 
Anapurus (MA), situada na Avenida Presidente Medici, s/n°, Centro. 
O Edital e seus anexos poderão ser examinados gratuitamente pelos 
interessados, ou obtidos mcdiantei o fornecimento de uma (01) resma 
de papel A4, para a reprodução do edital. Maiores informações no en-
dereço mencionado, das 8h00 as 12h00. Anapurus (MA), 04 de março 
de 2021. Ademar Esteves de Santana, Presidente da Camara Municipal. 

D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO 
PARUA - MA 

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO: A Comissão Peoria-
nente de Licitação/CPL da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do 
Parufi — MA torna público que decide SUSPENDER o certame refe-
rente ao Edital da tomada de preps n° 002/2021, P. A n" 005/2021, 
para a contratação de empresa, para reforma de pontes de ma-
deira nas Qds. Benedito Mendes, XIX e XIV no município de 
santa luzia do Partui para revisão e retificação do Projeto Básico 
e Edital. A nova data de abertura sera divulgada na forma da Lei 
n° 8.666 /93, Santa Luzia do Puna — MA 04 de março de 2021. Joao 
Pinheiro De Melo — Presidente da CPL. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO PRESENCIAL 
N° 007/2021. A Prefeitura Municipal de Anapurus, Estado do Ma-
ranhao, torna público, para conhecimento dos interessados que fad 
realizar, licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço global, (art. 23 inciso 1, alínea "b"), sob o regime de execução 
indireta, Empreitada por preço global, sob a égide da Lei n". 8.666/93, 
e suas alterações posteriores. Tendo por objeto a Eventual contratação 
de empresa especializada para serviços de limpeza urbana no Municí-
pio de Anapurus/MA, de interesse desta Administração Pública, no dia 
23 de março de 2021, as 09h00rnin(nove horas). A presente licitação 
sera realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação no Prédio 
da Prefeitura Municipal de Anapurus. O Edital e seus anexos encon-
tram-se disponíveis de segunda a sexta das 08h00min as 12h00rnin para 
consulta gratis ou ser retirado mediante entrega de 2 (duas) "resma de 
papel A4 -210 x 297mm", na sala da Comissão de Licitação, localizada 
na Av. Joao Francisco Monteles, n° 2001, Centro, Anapurus/MA, ou 
através do endereço eletrônico departamentosdecompraspmaagmail. 
min.  demais informações na CPL. Anapurus - MA, 04 de março de 
2021. TACIANE RIBEIRO SOUSA DINIZ. Pregoeira Municipal. 

PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021 - REGISTRO DE PRE-
ÇOS. 0 município de Anapurus/MA, toma público aos interessados 
que, com base na Lei n° 10.520/02 e subsidiariamente as disposi-
ções da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar is 
10h30min (Dez horas e trinta minutos) do dia 23 de março de 2021, 
licitação na modalidade Pregão Presencial n°008/2021, para registro 
dc preços, do tipo menor prego unitário, tendo por objeto a Eventual 
contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais 
de limpeza e higiene pessoal, de interesse desta administração públi-
ca. A presente licitação sera realizada no auditório da Comissão Per-
manente de Licitação no Prédio da Prefeitura Municipal de Anapu-
rus. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis de segunda a 
sexta das 08h00min as 12h0Omin para consulta gratis ou ser retirado 
mediante entrega de 2 (dues) "resma de panel A4 - 210 x 297mm", 
na sala da Comissão de Licitação, localizada na Av. Joao Francisco 
Monteles, n° 2001, Centro, Anapurus/MA, ou através do endereço 
eletrônico departamentosdecompraspma(a),gmail.com,  demais infor-
mações na CPL. Anapurus - MA, 04 de março de 2021. TACIANE 
RIBEIRO SOUSA DINIZ. Pregoeira Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N" 001/2021. 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Anapurus, Estado do Maranhao, torna público, pars conhecimento 
dos interessados que fará realizar, licitação na modalidade Tomada de 
Preps, do tipo menor prego, (art. 23 inciso I, alínea "V), sob o re-
gime de execução indireta, Empreitada por preço global, sob a égide 
da Lei n". 8.666/93, e suas alterações posteriores. Tendo por objeto a 
Contratação de empresa especializada para os serviços de Reforms e 
Recuperação de Meio-Fio no Município de Anapurus/MA, dc acordo 
com as normas e disposições previstas no edital e no projeto básico, 



ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E 

ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES - SEGEP 
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS- SARP 

AVISO DE ADIAMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL W 00512021 - SARP/MA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0173785/2020 - SARP 

0 SECRETARIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna publicio que, por motivos de ordem 
adminIsfrativa considerando o Decreto Estadual n° 36.53112021, a licitação ern eplgrafe, objetivando o 
Registro de Preços para Aquisição, Instalação e Montagem de kits de irrigação, anteriormente 
marcada para as 14h, do dial° de março de 2021, fica adiada ate ulterior deliberação. 

São Luis, 04 de março de 2021 
DEIMISON NEVES DOS SANTOS 

Secretario Adjunto de Registro de Preços 

ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E 

ASSISTÊNCIA DOS SERVILORES SEGEP 
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS SARP 

AVISO DE ADIAMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020 - SARPIMA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0009612/2020 - SARP 

O SECRETARIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que por motivos de ordem 

S inistrativa considerando o Decreto Estadual n 36.531/2021, a licitação em epígrafe. objetivando o 

istro de Preços para eventual contratação de empresa especializada em serviços de 

monitoramento eletrônico, de interesse da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços 

Públicos - MOB, anteriormente marcado para as 14h, do dia 08 de março de 2021, fica adiada até 

ulterior deliberação. 

Sao Luis, 04 de março de 2021 
DEIMISON NEVES DOS SANTOS 

Secretario Adjunto do Registro de Preços 

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH 
COMISSÃO SETORIAL DE LicrrAçÃo 
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA N° 036/2021-CSUEMSERH 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.98612021 - EMSERH 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Continuados de 

Vigilância Patrimonial e Segurança Armada, diurna e noturna, para atender A demanda da 
POUCUNICA DE AÇAILANDIA-MA, unidade de Saúde Administrada pela EMSERH, de acordo com as 
especificações, quantitativos e condições constantes nesle Termo de Referencia. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por lobs, 
NOVA DATA DA ABERTURA: As 8h30, do dia 30/03/2021, horano de BrasiliaDF. 
MOTIVO: Devido alterações no Termo de Referenda e na Minuta de Contrato, conforrne ERRATA 001. 

Local de Realização: Sislerna LIcitaçees-e: www.licitacoes-e.com.br, sob o ID n° 855996. 

Edital e demais informações estão disponiveis no site da EMSERH (vnenicemserti.ma.gov.br). 

Informações adicionais serão prestadas na CSUEMSERH localizada na An. Borbarema, Gd-16, n° 25, 

Bairro do Calhau, Sao Luls/MA, pelos eanails csl@emserh.ma.goebr elou 

amaral.neto@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 3235-7333. 

.- São Lula (MA), 03 de maw de 2021 
Francisco Assis do Amaral Neto 
Agente de Licitação da EMSERH 

EMPRESA MARANHENSE DE sEEvigOs HOSPITALARES-EMSERH 
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA N° 054/2021 - CSLIEMSERH 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9.471/2021 - EMSERH 
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde para atender 

h demanda do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhao - HEMOMAR, administrados 

pela EMSERH. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM. 

DATA DA ABERTURA: 16103/2021, As 14h30, horário de Brasilia. 

Local de Reallzaglio: &sterna Licitações-e (www.licitacoes-e.cein i.br). 

Edital e demais informações estão disponfveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.combr. 

informações adicionais serão prestadas na CSLJEMSERH localizada na Av. Borborema. Qc1-16, n* 25. 

Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 8h eis 12h e das 14h es 184, de segunda a sexta, oaks 

e-mails celtkunserh.ma.gov.br e/ou igorsochacsl@gmall.com ou pelo telefone (98) 3235-7333. 

Sao Luis (MA), 16 de fevereiro de 2021 

Igor Manoel Sousa Rocha 

Agente de Licitação da CSUEMRH 

ESTADO DO MARANHÃO 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO 
TOCANTINA DO MARANHÃO-uEmAsUL 

AVISO DE UCITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 

A COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO. CSUUEMASUL, através de sua Pregoeira. na forma das Leis 

Federais n° 10.520102 e Lei nP 8.666/93, realizará ern seu auditoria, localizado ria Rua Godofredo Mane, 

P 1.300, Centro, imperatriz/MA, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MAIOR 

OFERTA, de interesse da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO - 

UEMASUL, conforme a seguir discriminado: 

Sao Luis, segunda-feira, 8 de março de 2021 

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA- SEFAZ 

REF. PROCESSO N° 78453/2020 
REQUERENTE: ADRIANA DE SOUSA MOREIRA- PREGOEIRA 

OFICIAUCEUPOFISCO II/SEFAZ-MA 
ASSUNTO: ANULAÇÃO DE ATOS REFERENTES AO LOTE 2, QUANTO AO 

PREGÃO N° 03/2020- CEUPROFISCO II/SEFAZ-MA 
DECISÃO 

Veio ao meu conhecimento o presente processo para que fosse proferida decisão sobre solicitação de 
anulação dos atos administrativos do Processo n° 78453/2020, relativo a Pregão n° 0312020-
CEUPROFISCO IIISEFAZ-MA. A anulação foi solicitada pela Pregoeira, que informa na justificative n' 
02/2021 - CEL/PROFISCO 11/SEFAZ-MA, contida nos autos, a seguinte ocorrência: que por vicias 
insanáveis, devido a sistemática do comprasnet, não foi possivel retornar à fase de lances, devendo c 
processo retornar a fase de publicação de aviso de licitação especificamente para o lote 02. E relatório. 
Decido. Partido diretamente ao melee, haja vista a fundamentação objetiva demostrada pela Pregoeira 
deste Orglio. sobre a possibilidade de anulação do lote 02 do referido pregão em epigrafe, na fon-na err 

que o presente caso se apresenta, e com vistas ao atendimento dos principles da legalidade, 

vinculaçao ao Instrumento convocatório, da razoabllidade, e da ampla defesa e do contraditório, 
aprovo o seu posicionamento de anulação do procedimento do processo relativo ao pregão n° 03/2020 - 
CEUPROFISCO II/SEFAZ-MA. Isto posto, com base nos art 90 da Lain' 10.520/2002 c/c art. 49, caput e 
§3° da Lei n°8.666/93, DECIDO pela ANULAÇÃO do presente procedimento, ou seja, Lote 02, do pregAc 
n°03/2020 - CEUPROFISCO II/SEFAZ-MA, para que surja seus efeitos legais. De igual modo, determine 
que o procedimento seja repetido, nestes mesmos autos, observando-se o prazo minima exigido por lei 
para a publicação do aviso de licitação, da forma mais celere possível. Notifiquem-se os interessados. 

Sec. Luis (MA), 02 de março de 2021 
MARCELLUS RIBEIRO ALVES 
Secretario de Estado da Fazenda 

ESTADO DO MARANHÃO 
Camara Municipal de Anapurus-MA 
Avenida Presidente Médici, shi,°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N°001/2021/CMAN. A Camara Municipal de Anapurus (MA), toma público 
que realizará no dia 19/03/2021, sexta-feira, As 9:00 horas, licitação na modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço global, regida pelas normas estipuladas no instrumento convoca-
tório. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria em 
contabilidade pública para manutenção das atividades da Camara Municipal de Anapurus-MA. 
Base Legal: Leis 10520/2002 e 8.666/93. Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação, Prédio 
da Câmara Municipal de Anapurus (MA), situada na Avenida Presidente Medici, s/n°, Centro. 0 
Edital e seus anexos poderão ser examinados gratuitamente pelos interessados, ou obtidos 
mediante o fornecimento de urna (01) resma de papel A4, para a reprodução do edital. Maiores 
informações no endereço mencionado, das 8h0.3 as 12h00. Anapurus (MA), 04 de março de 2021. 
Ademar Esteves de Santana, Presidente da Câmara Municipal. 

ESTADO DO MARANHÃO 
Camara Munkipal de Anapurus-MA 
Avenida Presidente Médicl, stn., Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

AVISO DE uciTAÇA0 
PEEEAo PRESENCIAL PP 002/2021/CMAN. A Câmara Municipal de Anapurus (MA), torna público 
que realizara no dia 19/03/2021, sexta-feira, As 1100 horas, licitação na modalidade Pregão 
Presenclal, do tipo menor preço global, regida pelas normas estipuladas no Instrumento convoca-
tório. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de 
veiculos para manutenção das atividades da Camara Municipal de Anapurus-MA. Base Legal: Leis 
10.520/2002 e 8.666/93. Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação, Prédio da Câmara 
Municipal de Anapurus (MA), situada na Avenida Presidente Medici, sin°, Centro. 0 Edital e seus 
anexos poderão ser examinados gratuitamente pelos interessados, ou obtidos mediante o 
fornecimento de uma (01) resma de papel A4, para a reprodução do edital. Maiores informações no 
endereço mencionado, das 8h00 as 12h00. Anapurus (MA), 04 de março de 2021. Adernar Esteves 

de Santana. Presidente da Camara Municipal. 

ESTADO DO MARANHÃO 
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM 
PODER EXECUTIVO 
CNN 01.612.345/0001-69 

Av. Manuel Manias sin Centro- Bernardo do Meador IMA) - CEP:65723-000 
www.bernardodomearimana.gov.br 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N• 004/2021 

o MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM, Estado do Maranhão, através da Prefeitura Municipal de Bernardo 
do Mearim/Secretaria Municipal de Planejamento. Administração e Finanças, torna público que tara licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, 
BASE LEGAL: Lei n° 10.520/2002, Decreto 10.024/2019 e pela Lel n° 8.666/93 e alterações. 
OBJETO: registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na locação de 
impressoras, multifuncionais e scanner com fornecimento de toner e demais suprimentos necessaries para o 
total funcionamento dos equipamentos (exceto papel), conforme especificações contidas no Termo de 
Referência, Anexo I do edital. 
ABERTURA: 22 de marco de 2021 is 14:30 horas. 
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados, na sala da Comissão 
Central de Licitação, no endereço Av. Manuel Ma tias, - Centro' Bernardo do M ea rim IMA), de 2. ah' feira, 
no horario das 08:00 às 12:00 horas, www.portaldecompraspublicascom.br Informações complementares, no 
endereço acima ou por e-mail, cdpmbm@hotmailcom. 

Bernardo do Mearim (MA), 05 de março de 2021. 
Rodrigo Paz Santos 

Secretario 
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NUMERO DE iNscRiçÁo 
19.215.233/0001-30 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INscRIÇÃo E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

06/11/2013 

NOME EMPRESARIAL 
F D DE MENEZES 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO NOME DE FANTASIA) I PORTF 

I 
EPP i 

CÓDIGO E DESCRIQÁO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS AI IVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 
33.29-5-01 - Servicos de montagem de moveis de qualquer material (Dispensada *) 
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
43.13-4-00 - Obras de terrapienagem 
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e 
aeroportos 
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não 
especificados anteriormente (Oispen5ada ") 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 
47.54-7-01 - Comercio varejista de moveis (Dispensada *) 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *) 
47.89-0-05 -Comércio varejista de produtos saneantes domissanitarios 
49.23-0-02 -Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 
49.24-8-00 -Transporte escolar 
58.29-8-00 - Edição integrada a impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 
81.29-0-00 -Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

213-5 - Empresário (Individual) 

LOGRADOURO 

R ELPIDIO SILV1NO ALVES 
I I NUMERO I 

I 1 01 
1 

I COMPLEMENTO i 
1......«.., 

I 

CEP 

65.140-000 
BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO 

PRESIDENTE JUSCELINO 
OF 

MA 

ENDEREÇO ELETRONICO 

FABIANODOCKaHOTMAIL.COM 
1 IELEFONE 

(98) 8183-3307 
I 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
.-...-.. 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
1 DATA DA SiTUAçÃO CADASTRAL 

06/11/2013 

MOTIVO IDE SITUAÇÁO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instruçâo Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 15/03/2021 às 16:00:16 (data e hora de Brasilia). Página: 1/2 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

tfAt AN, 
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

1 NUMERO DE INSCRIÇÃO 

19.215.233/0001-30 

MATRIZ 

COMPROVANTE DE INscRigAo E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

06/11/2013 

NOME EMPRESARIAL 

F D DE MENEZES 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados 
anteriormente (Dispensada *) 

COMO° F DFSCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

LOGRADOURO 

R ELPIDIO SILVINO ALVES 

NÚMERO 

01 

COMPLEMENTO 
......* 

I CEP 
I 65 140-000 
I 

I 
I 

BAIRRO/DISTRITO I 
CFNTRo 

I 

MUNICIPIO I 
PRFSIDFNTE JUSCFI INO 

I 

UFA
M I 

I 

I ENDEREÇO ELETRÔNICO 1 
I FABIANODOCK@HOTMAILCOM 1 

TELEFONE I 
(98) 8183-3307 

I 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL 1EFR) 

ISITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
1 

1 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

06/11/2013 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I I 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

(°) A dispensa dc alvarás o licenças 6 direito do empreendedor que atende aos e quisitos constantes na Rose/46o CGSIM n° 51, do 11 do 
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tondo a Receita Federal qualquer 
responsabilidade quanto as atividades dispensadas, 

Wprovado pela Instrução Normativa RFB n°1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 15/03/2021 as 16:00:16 (data e hora de Brasilia). Página: 2/2 

ti-
2/2 
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ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO 
INDIVIDUAL DENOMINADO "F D DE MENEZES" 

1. FABIA.NO DOCICI-IORN DE MENEZES, Brasileiro, Solteiro, natural de Muqui - 
ES, data de naRrimento 21/07/1971 Rrnpres4rio, portador da Carreira de Tdentidade 
056370262015-0 SSP/MA, CPF: 031.889.117-42, residente e domiciliada na Rua Dois, n° 12, 
Quadra 4, Bairro Bequimio, na cidade de São Luis, Estado do Maranhão, CEP 65.061-270. 

Único titular componente do empresário individual denominado F D DE MENEZES, com 
sede e foro na cidade de Presidente Juscelino, Estado do Maranhão, situada na Rua Elpidio 
Siivino Alves, IV 01, Bairro Centro, CEP: 65.140-000, inscrita no CNPJ sob o n" 
19.215.233/0001-30, com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado do 
Maranhão, NIRE 21101970771 por despacho em 06/11/2013, resolve alterar objeto social da 
empresa individual, a qual regerá, doravante, pelas cláusulas e condições abaixo relacionadas: 

CLAI:JSULA PRIMEIRO — Fica alterado o objeto social da Empresa Individual para: 
77.11-0/00— Locação de automóveis sem condutor 
18.13-0/01 — Impressão de material para uso publicitário 
33.29-5/01 — Serviços de montagem de moveis de qualquer material 
38.11-4/00 — Coleta de resíduos não perigosos 
42.99-5/99 — Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (obras de 
mimes ifutuni) 
43.29-1/04 — Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização 
em vias publicas, portos e aeroportos 
47.29-6/99 — Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em 
produtos alimentícios não especificados anteriormente (café moído, comidas congeladas, mel) 
47.44.-0/99 — ri, rnenririlm.retq. de rnqteri*1 de ceinstnle.,:ar, eni get-11 
47.51-2/01 — Comercio varejista especializado em equipamentos e suptirnentos de informática 
47.54-7/01 — Comercio varejista de moveis 
47.61-0/03 — Comercio varejista de artigos de papelaria 
47.81-4/00 — Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
47.89-0/05 — Comercio varejista de produtos saneantes domissanitirios 
49.23-0/02 — Serviços de transporte de passageiros — locação de automóveis com motorista 
49.24-8/00 — Transporte escolar 
58.29-8/00 — Edição integrada a impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 
43.13-4/00 — Obras de terraplenagem 
81.21-4/00— Limpeza de prédios e em domicílios 
81.22-2/00 — L. II c contrc,-lc praps utbanan 
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81.29-0/00 — Atividade de limpeza não especificadas anteriormente (fornos, chaminés, dutos 
de ventilação, caixa d agua, caixa de gordura, ruas, trens, ônibus, embarcações) 
82.19-9/99 — Reparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não 
especificados anteriormente (preparação de documentos, digitação de texto, preenchimento de 
formuLitios) 
43.22-3/02 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de at condicionado, ventilação e 
refrigeração 

A vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social com a seguinte 
redação: 

CLAUSULA PRIMEIRA — A empresa gira sob o nome empresarial de F D DE 
MENEZES e tem sede na cidade de Presidente Juscelino, Estado do Maranhão, situada na 
Rua Elpidio Silvino Alves, no 01, Bairro Centro, CEP: 65.140-000 (art.997, II, CC/2002). 

CLAUSULA SEGUNDA - 0 capital da empresa totalmente integralizado de R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais), subscrito e integralizado em moeda corrente nacional do pais. 

CLAt.JSULA TERCEIRA — O objetivo social da empresa é de: 
77.11-0/00 — Locação de automóveis sem condutor 
18.13-0/01 — Impressão de material para uso publicitário 
33.29-5/01 — Serviços de montagem de moveis de qualquer material 
38.11-4/00 — Coleta de resíduos não perigosos 
42.99-5/99 — Outras obras de engenharia civil nib especificadas anteriormente (obras de 
infraestrutura) 
43.29-1 /04 — Montagenre instaiação de sistemas e equipamentos at iluminação c sinalização 
em vias publicas, portos e aeroportos 
47.29-6/99 — Comercio varejista de produtos alimentícios ern geral ou especializado em 
produtos alimentícios não especificados anteriormente (cafe moído, comidas congeladas, mel) 
47.44-0/99 — Comercio varejista de material de construção em geral 
47.51-2/01 — Comercio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática 
47.54-7/01 — Comercio varejista de moveis 
47.61-0/03 — Comercio varejista de artigos de papelaria 
47.81-4/00 — Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
47.89-0/05 — Comercio varejista de produtos saneantes dotnissanitirios 
49.23-0/02 — Serviços de transporte de passageiros — locação de automóveis com motorista 
49.24-8/00 — Transpone escolar 
58.29-8/00 — Edição integrada a impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 
43.13-4/00 — Obras de terraplenagem 
81.21-4/00 — Limpeza de prédios e em domicílios 

04\ 2, 
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81.22-2/00 — Imunização e controle de pragas urbanas 
81.29-0/00 — Atividade de limpeza não especific.das anteriormente (fornos, chaminés, dutos 
de ventilação, caixa d agua, caixa de gordura, ruas, trens, ônibus, embarcações) 
82.19-9/99 — Reparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo nib 
especificados anteriormente (preparação de documentos, digitação de texto, preenchimento de 
formulários) 
43.22-3/02 — instalação e manutenção cie sistemas centrais de ar condicionado, ventiiação e 
refrigeração 

CLAUSULA QUARTA — A responsabilidade do titular é restrita ao capital integralizado. 

CLÁUSULA QUINTA - A empresa tem seu prazo de duração por tempo indeterminado. 

CLAUSULA SEXTA — A administração da empresa será exercida por FABIANO 
DOCKHORN DE MENEZES, com poderes e atribuições de administrador, autorizado o 
uso do nome empresarial, vedada, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou 
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar 
ou alienar bens nnoveis da souedade. 

CLAUSULA SETIMA — Ao termino de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador, 
FABIANO DOCKHORN DE MENEZES, prestara contas justificadas de sua 
administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de 
recilltatin errrniimirn.

CLAUSULA OITAVA — Declara o titular FABIANO DOCKHORN DE MENEZES da 
EMPRESA, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma 
outra pessoa jurídica dessa modalidade. 

CLAUSULA NONA — Soh as penas da lei; derlara, igualmente, que o administrador 
FABIANO DOCKHORN DE MENEZES não está impedido, por lei especial, e nem 
condenada ou que não se encontra sob os efeitos de condenação, que o profba de exercer a 
administração desta EMPRESA. 

Por ser verdade, assina o presente instrumento em 1 (uma) via que será levado a 
jucema, de acordo com a legislação em vigor. 

Presidente Juscelino (MA), 04 de Fevereiro de 2020. 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratizagão. Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Certificamos que o ato da empresa F D DE MENEZES consta assinado digitalmente por: 

• 

• 

CPF 

03188911742 
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IDENTIFICAÇÂO DO(S) ASSINANTE(S) 

FABiANO DOCKHORN DE MENEZES 

JUCEMA 

Nome 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 05/02/2020 14:55 SOB N 20200101102. 
PROTOCOLO: 200101102 DE 05/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
12000549740. N/PE: 21101970771. 
F D DE MENEZES 

Lilian Theresa Pndrignaa mendonv, 
SECRETARIA-GERAL 

SÃO LUÍS, 05/02/2020 
www.emprosafacil.ma.gov.br 
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CONFERE COM ORIGINAL 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS -MA 
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COMtRCIO. LOCAÇÁO E PRESTAÇ O DE SERVIÇOS 

ANEXO III- DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

A 
CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS/MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CPL 
PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021-CPL 
Processo Administrativo n° 00.002/2021 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
Data: 19/03/2021 11:00hrs 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de locação de 
VEICULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, EM PERFEITO ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO, SEM CONDUTOR, para manutenção das 
atividades da Câmara Municipal de Anapurus, pelo período de 09 (nove) meses, conforme as 
especificações descritas no Anexo I deste Edital. 

A empresa F D DE MENEZES, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 19.215.233/0001-30, 
Sediada na Rua Elpidio Silvino Alves, n° 01 Centro, cidade de Presidente Juscelino, 
Estado do Maranhão, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Fabiano 
Doekhorn de Menezes, portador da Carteira de Identidade n° 056370262015-0 
SSP-MA e do CPF 031889117-42, em cumprimento ao disposto no artigo 4° da Lei 
Federal n° 10.520/2002, DECLARA sob as penalidades da Lei que cumpre plenamente 
os requisitos de habilitação definidos no Edital do PREGÃO PRESENCIAL N° 
002/2021 de interesse da C A' MARA Municipal de ANAPURUS/MA, estando, portanto 
apto a participar do certame. 

Presidente Juscelino (MA), 12(doze)kmarco de 2021(dois mil, vinte e um). 

(s14ks. • o o 

77/,e'+ es e

, 
F D DE MENEZES 
CNPJ.: 19.215.233/0001-30 
FABIANO DOCICHORN DE MENEZES 
PROPRIETÁRIO 
RG N° 056370262015-0 SSP-MA 
CPF N° 031889117-42 

Rua: Elpidio Silvino Alves n° 01, Centro - Presidente Juscelino MA - CEP: 65.140-000 
CNPJ 19.915.933/0001-30 - fabianodockghotmall.cern -Tel.: (98) 3364 1354 
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COMERCIO 1.-.}CAÇ:Y6 E PRESTAÇ.À0 DE SERVIÇOS 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 

A 
CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS/MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CPL 
PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021-CPL 
Processo Administrativo n° 00.002/2021 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
Data: 19/03/2021 11:00hrs 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de locação de 
VEICULO TIPO CAMINHONETE, CABINE. DUPLA, EM PERFEITO ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO, SEM CONDUTOR, para manutenção das 
atividades da Camara Municipal de Anapurus, pelo período de 09 (nove) meses, conforme as 
especificações descritas no Anexo I deste Edital. 

A empresa F D DE MENEZES, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 19.215.233/0001-30, 
Sediada na Rua Elpidio Silvino Alves, n° 01 Centro, cidade de Presidente Juscelino, 
Estado do Maranhao, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Fabiano 
Dockhorn de Menezes, portador da Carteira de Identidade n° 056370262015-0 
SSP-MA e do CPF 031889117-42, declara que se enquadra como Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) e que o movimento da receita bruta anual da empresa não excede 
aos limites fixados no art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006. 

Declara, também, que não se enquadra nas hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° 
do art. 3° da lei retro mencionada. 

Declara, ainda, estar ciente das sanções que poderão lhe ser impostas, bem como do 
conteúdo do art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração. 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

Preidente Juscelino (MA), 12(d4) de marco de 2021(dois mil, vinte e um). 

D-
F D DE MENEZES
CNPJ.: 19.215.233/0001-30 
FABIANO DOCKIIORN DE MENEZES 
PROPRIETÁRIO 
RG N° 056370262015-0 SSP-MA 
CPF N" 031889117-42 

tk\ 
Rua: Elpfdio Silvino Alves re 01, Centro - Presidente Juscelino MA - CEP. 65.140-000 
CNPJ 19.215.233/0001-30 - E-mal!: fablanodockelLotrnq.corn - Tel.: (98) 3364 1354 
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hildereyo Completo ELPIDIO SILVINO ALVES, N° 01, xxxxx, CENTRO - Presidente Juscelino/MA - CEP 85140-000 

Governo do Estado do Maranhão 
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhao 

CERTIDÃO ESPECIFICA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

Certificamos que F D DE MENEZES 
encontra-se registrada nesta Junta 

NIRE 21101970771 

CNPJ 19.215.233/0001-30 

Comercial, como segue: 

u.,,i iGOVERIWDDODEEE 

Protocolo: MAC2101053800 

Número 

20200440640 
202001011uz 

20190372958 
20180779796 

20180406990 
20180052667 

20171107535 

20170229475 
20170229297 
20170076172 

20150315511 

20150043902 
20140825088 

20130879223 
20130772003 
21101 7n771 

Arquivamentos Posteriores 

Data 

13/07/2020 
05/0212020 

05/06/2019 
30/11/2018 

02/06/2018 
06/02/2018 

01/08/2017 

09/03/2017 
20/02/2017 
17/02/2017 

27/04/2015 

27/01/2015 

14/01/2014 
06/11/2013 
(18/11/9011 

Descrição 

SItuagito 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS 

BALANCO 
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 
EMPRESARIAL) 
BALANCO 
REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO 
tmri-tbSA tit Ptt..tULNU 1-1.JK I t 

BALANCO 
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 
EMPRESARIAL) 
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 
EMPRESARIAL) 
BALANCO 
BALANCO 
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 
EMPRESARIAL) 
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 
EMPRESARIAL) 
BALANCO 
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 
EMPRESARIAL) 
BALANCO 
ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 
INSr.RIçÃo 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/02/2021, as 15:02:59 (horário de Brasilia). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresaieclima.gov.br, com o código T5LGGJUH. 

111111101111111 
Lilian Theresa Rodrigues Mendonça 



41'41" Inittn2 Governo do Estado do Maranhão 
ecretana de tstaco de Industria e comercio - 

Junta Comercial do Estado do Maranhão 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

EMITRESA I GoyEma0 Do E, = 
ve A ̂ Pe I ¡ma es • toe• 14! ',—
a 01•••Ilte,

Nome Empresarlat: F CI DE MENEZES 

Natureza Jurldica: Emoresário (Individual) 

Protocol*: MAC2101053770 

MBE (Bede) 
21101970771 

CNPJ 
/ 19.215.233C001-30 

Areulvenerdo do Mud. Insmigio 1 Mole de AdtvIdads 
0611112013 14/10/2013 

Enders(?) Complete 
Rua ELPIDIO SILVINO ALVES SP 01, CEN TRO-PrasIdente JuscelinoNLIA. CEP65140.000 

Mien 
7711-0.00 LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 18.13-0-01 MPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITPRIO 13.29-5.01 SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL 38.11-4.00 COLETA DE 
RESPUOS NÃO PERIGOSOS 42.99-5409 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA MIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE INFRA.ESTRUTURA)43.29.1.04 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 

ECIFICADOS ANTERIORMENTE (CAFE MOIDO, COMIDAS CONGELADAS, MEL) 47.44.0.99 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERA/ 47.51.2-01 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ilE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PUBUCAS, PORTOS E AEROPORTOS 47294-99 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTIOOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS AUMENTICIOS NÃO 

PAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.54-7-01 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 47.81.0-03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47.81-4-00 COMERCIO VAREJISTA OE ARTIGOS DO VESTUARIO E 
SS6RIOS 47.80.0-05 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 49.23.0.02 SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 7 LOCAÇÃO DE AUTOMOVELS COM MOTORISTA 4924-800 

TRANSPORTE ESCOLAR 58.29.8-00 EDIÇÃO INTEGRADA A IMPRESSITO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PROOUTOS GRÁFICOS 43134/00 Obres de terraphn poem 81.214-00 LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 81,22-2-
00 imuNizAcAo E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 81.29-0-00 ATIVIDADE DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (FORNOS, CHAMINES, DUTOS DE VENTO-AÇÃO, CAIXA D AGUA, CAIXA DE GORDURA RUAS, 
TRENS. ONIBUS. EMBARCAÇÕES) 82.19-9-99 PREPARAÇÃO CE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMETE (PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, DIGITAÇÃO DE 
TEXTO, PREENCHINIENTOS DE FOFtMULARIOS)43.221.02 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CDNDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 

CdpIldi 
R$ 200.000,00 (duzentos mil (Mel 

Porte 
EPP (Empress de Pequeno Porte) 

1.818no AzquIvomento 
Deli NLinleeo AtoMvemos 

$itundo 
ATIVA

SEM STATUS 

Nonm do Emeoseirio: FABIAN° DOCKHORN DE MENEZES 
Identldada: 
0563702620150 
Estado dvil: 
SOLTEIRO(A) 

CPF: 
031.869.11742 
Rolden• de bans: 
NÃO INFORMADO 

Ili 11 
„C•21 C11 f 51'77(1 

• 

1111 
Ewe certIdAo 101 enlelde eutometicamenie ere 22.103-21121. les 1602,46 (hankie de BreeflO. 

Se ,mpresse. verificar 61.16 eutenbcidade no INme:dwww.emprazdhclInut.goy.br, corn o miry, XAMPOKOH. 

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça 
Secretario Geral 
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identificação do Contribuinte - CNN Matriz 

CNPJ: 19.215.233/0001-30 
A ninrAn ra,14, Qirvurdeve kin rinn ni n nu QjII4 Ci ,kr,nrin nc nc c.."*.mkolone., , ,Itn.r. cl, rsr-nrwrst 

Nome Empresarial F O DE MENEZES 

SItUaVaU Atuai 

Situa0c.: no Simp!es Nacional.. Optante pelo Slrnples N:s.cional desde 01101,'2015 
Situação no SIMEL NÃO enquadrado no SIMEI 

Opções pelo Simples Nacional em Penodos Anteriores: NA° Existem 

Enquadramentos no SittlEi em Periodos Anteriores No Existem 

Lvalituaf utut U VaLititilaq 

EAi iern 

Eventos Futuros (SIMED 

No Existem 

immeam sias 



ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Médici, she, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

PROPOSTA DE PREÇOS 

OBJETO:

Contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de locação de veículos 

para manutenção das atividades da Camara 

Municipal de Anapurus-MA. 



ANEXO IV — PROPOSTA DE PRECOS 

A 
CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS/MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CPL 
PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021-CPL 
Processo Administrativo n° 00.002/2021 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
Data: 19/03/2021 11:00h rs 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de locação de 
VEICULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, EM PERFEITO ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO, SEM CONDUTOR, para manutenção das atividades 
da Câmara Municipal de Anapurus, pelo período de 09 (nove) meses, conforme as especificações 
descritas no Anexo I deste Edital. 

Pelo presente, 
submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa á. licitação em 
epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que 
venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno 
conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com 
a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital. 

Declaramos a aceitação plena e integral de todos os termos previstos no presente 
instrumento convocatório, seus Anexos e leis aplicáveis. 

1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, 
especialmente da Lei n°10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei n° 8.666, de 1 de junho de 
1993 e das cláusulas constantes do Edital. 
2. Propomos à CÂMARA Municipal de ANAPURUS - MA pelo preço total abaixo 
declinado nas condições estabelecidas, prestar os serviços objeto do PREGÃO 
PRESENCIAL N°. 002/2021/CMAN. 
3. 0 prazo de validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data da sua 
entrega. 
4. 0 prazo da locação sera até 31.12.2021. 
Declaramos que estão inclusos nas propostas, todas as despesas, inclusive aquelas 
relativas a taxas, impostos, encargos sociais e quaisquer outras que possam influir direta 
e indiretamente no custo de execução dos serviços. 
INFORMACÕES DO LICITANTE: 
RAZÃO SOCIAL: F D DE MENEZES 
CNPJ: 19.215.233/0001-30 INSC. EST: 124239137 
END: Elpidio Silvino Alves n° 01 Centro Presidente Juscelino — MA 
CEP: 65.140-000 
TEL: (98) 98183-3387 CONTATO: Fabiano Dockhorn 

Rua: Elpidio SilvuioAlves n° 01, Centro - Presidente Juscelino MA - CEP: 65.140-000 I ,
CNPJ 19.215.233/0001-30 - E-mail: fabianodock@hotmail.com - Tel.: (98) 3364 1354 



EMAIL: fabianodock@hotmail.com 
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG:3649-8 C/C:44358-1 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA DE PRECOS R$ 37.800,00 (TRINTA E SETE 
MIL, OITOCENTOS REAIS) 

DESCRIÇÃO DOS ITEM UNID SERVI OS 

O 

VEICULO TIPO 
CAMINHONETE, 
CABIN E 
DUPLA, EM 
PERFEITO ESTADO 
DE 
CONSERVAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO, 
SEM 
CONDUTOR, dotado 
de todos os 
equipamentos 
obrigatórios por lei, 
para 
prestação de 
serviços pelo 
período de 09 
(nove)t l macaq 

(.) I A L Uinta e sete w 
R$ oitocentos reais 

• 

UNfD 

POR MESES QUANT EXTRM 

9 1 

quatro mil 
e 

duzentos 
reais 

PREÇO 
R$ 

R$ 
4.200,00 

quatro mil 
e 

duzentos 
reais 

R$ 4.200,00 

trinta e sete 
mil e 

oitocentos 
reais 

PREÇO TOTAL 0 
mESE R 

NOME E OUALIFICACÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA 
ASSINATURA DO CONTRATO, OU COM PROCURACÃO, COM PODERES 
ESPECIFICOS, SE FOR CASO. 
ASSINATURA DO CONTRATO: Fabiano Dockhorn de Menezes, Sócio — 
Administrativo, portador da Carteira de Identidade n° 056370262015-0 SSP-MA e do 
CPF N°031889117-42. 
0 pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, mensalmente, em favor da contratada, 
em até 10 (dez) dias úteis, contados da data de recebimento da Nota Fiscal, desde que não haja 
fator impeditivo provocado pela CONTRATADA. 

Pre dente Juscelino (MA), 12(doze) de marco de 2021(dois mil, vinte e um). 

N.. 

F D DE MENEZES 
•o 

CNPJ.: 19.215.233/0001-30 
FABIAN° DOCKHORN DE MENEZES e? e-
PROPRIETÁRIO 
RG N° 056370262015-0 SSP-MA 
CPF N°031889117-42 

R$ 37.800,00 

Rua: Elpidio Silvino Alves n° 01, Centro - Presidente Juscelino MA - CEP: 65.140-000 
CNPJ 19.215.23310001-30 - E-mail: fabianoclock©hatmail.com - Tel: (98) 3364 1354 
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ANEXO VIII-DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 
PROPOSTA 

A 
CÃMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS/MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CPL 
PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021-CPL 
Processo Administrativo n° 00.002/2021 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
Data: 19/03/2021 11:00hrs 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de locação de 
VEICULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, EM PERFEITO ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO, SEM CONDUTOR, para manutenção das 
atividades da Câmara Municipal de Anapurus, pelo período de 09 (nove) meses, conforme as 
especificações descritas no Anexo I deste Edital. 

Eu, Sr. Fabiano Dockhorn de Menezes, portador da Carteira de Identidade n" 
056370262015-0 SSP-MA e do CPF 031889117-42, como representante devidamente 
constituído da F D DE MENEZES, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 19.215.233/0001-30, 
doravante denominada Licitante, para fins do disposto no item 5.1 do Edital, declara, 
sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que. 

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente F D DE MENEZES, e que 
o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de 
fato da PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021-CPL, por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou 
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da PREGÃO 
PRESENCIAL 001/2021-CPL, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da PREGÃO PRESENCIAL N° 
001/2021-CPL quanto a participar ou não da referida licitação; 

Rua: Elpidio Silvino Alves n° 01, Centro - Presidente Juscelino MA- CEP: 65.140-000 
CNN 19.215.23310001-30 - fabianadockOhotrnail.corri - Tel.: (98) 3364 1354 
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• 

COMtRCIO OCAÇÂO E P-RESTAC.30 DE SERVIÇOS 

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou cm parte, direta ou 
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou 
de fato da PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021-CPL antes da adjudicação do objeto 
da referida licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de 
Câmera Municipal de Anapurus/MA antes da abertura oficial das propostas; e 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firma-la. 

Pre 'dente Juscelino (MA), 12(doze) de marco de 2021(dois mil, vinte e um). 

  448‘.
F D DE MENEZES I w AN. 

CNPJ.: 19.215.233/0001-30 • fk 

FABIANO DOCKHORN DE MENEZES 
PROPRIETÁRIO 
RG N° 056370262015-0 SSP-MA 
CPF N° 031889117-42 

Rua: Elpidio Sitvino Alves n' 01, Centro - Presidente Juscelino MA - CEP: 65.140-000 
CNPJ 19.215.233/0001-30 - fabianodock@hotmail.com - Tel.: (98) 3364 1354 



ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Médici, s/n°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

DOCUMENTAÇÃO 

OBJETO:

Contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de locação de veículos 

para manutenção das atividades da Câmara 

Municipal de Anapurus-MA. 

4 



15/0312021 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
togi
Ift,„r 

.11.07k 
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

19.215,233/0001-30 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTUFtA 

06/11/2013 

NOME EMPRESARIAL 

F D DE MENEZES 

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

I PORTE 
EPP 

I 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 

CÓDIGO E DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material (Dispensada "1 
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
43.134-00 - Obras de terraplenagem 
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e 
aeroportos 
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado ern produtos alimenticios não 
especificados anteriorrnente (Dispensada ) 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 
47.54-7-01 - Comércio varejista de moveis (Dispensada *) 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 
47.61-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada '') 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitarios 
49.23-0-02 -Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 
49.24-8-00 -Transporte escoiar 
58.29-8-00 - Edição integrada a impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 
81.21-4-00 -Limpeza em prédios e em domicilios 
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 

CODIGO E DEscwito DA NATUREZA JURÍDICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

LOGRADOURO 

R ELPIDIO SILVINO ALVES 
1 1 NUMERO 1 

1 101
1 COMPLEMENTO 

CEP 

65.140-000 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 
MUNIcIPlo 

PRESIDENTE JUSCELINO 
UF 

MA 

IENDEREÇO ELETRÔNICO 

FABIANODOCKg1-10TMAIL.COM , 

TELEFONE 

(98) 8183-3307 1 i 

1 ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (ERR) 

1 

I 

1 

i SiTUAÇA0 CADASTRAL 
ATIVA 

1 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
06/11/2013 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 1 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

1 le kirl 4*** 
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
**Ir... 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 15/03/2021 às 16:00:16 (data e hora de Brasilia). Página: 1/2 

A A 
1/2 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

1 NOMERO DL INSCRICAO 
19.215.233/0001-30 
MATRIZ 

I COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAÇÃo 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

06/11/2013 

NOME EMPHESARIN_ 
F D DE MENEZES 

CÓDIGO E DESCRIÇÁO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados 
anteriormente (Dispensada *) 

C0D1/30 E DESCRK;40 DA NATUREZA JURÍDICA 

213-5 - Empresário (Individual) 

LOGRADOURO 
R ELPIDIO SILVINO ALVES 

NUMERO 
01 

COMPLEMENTO 
******** 

CEP 

1 
65.140-000 

BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO I 
i CFNTRO i I 

I 
PRFSIDFNTF JUSCFI INO I 

i I 

UF 
MA 

ENDEREÇO ELETRbNICO 

FABIANODOCK@HOTMAIL.COM 
I TELEFONE 

1(98) 8183-3307 

1 ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

06/11/2013 

MOTIVO DE SITUAÇA0 CADASTRAL 

I I 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

(1 A dispense de alvarás e licenças o direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CC= a° 51, de 11 de 
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer 
responsabilidade quanto as atividades dispensadas. 

* Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 15/03/2021 As 16:00:16 (data e hora de Brasilia). Página: 2/2 

2/2 
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6° ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO 
INDIVIDUAL DENOMINADO "F D DE MENEZES" 

1. FABIANO DOCKHORN DE MENEZES, Brasileiro, Solteiro, natural de Muqui - 
RS, data de nagritne.nto 21/07/1973, FinpregArin, portadot da Carteita fie Identidade n*. 
056370262015-0 SSP/MA, CPF: 031.889.117-42, residente e domiciliada na Rua Dois, n° 12, 
Quadra 4, Bairro Bequirnão, na cidade de Sio Luis, Estado do Maranhão, CEP 65.061-270. 

Unico titular componente do empresário individual denominado F D DE MENEZES, corn 
sede e foro na cidade de Presidente Juscelino, Estado do Maranhão, situada na Rua Elpidio 
Silvino Alves, nu 01, Bairro Centro, CEP: 65.140-000, inscrita tio CNPJ sob o n" 
19.215.233/0001-30, com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado do 
Maranhão, NIRE 21101970771 por despacho em 06/11/2013, resolve alterar objeto social da 
empresa individual, a qual regerá, doravante, pelas cláusulas e condições abaixo relacionadas: 

CLAUSULA PRIMEIRO — Fica alterado o objeto social da Empresa Individual para: 
77.11-0/00— Locação de automóveis sem condutor 
18.13-0/01 — Impressão de material para uso publicitário 
33.29-5/01 — Serviços de montagem de moveis de qualquer material 
38.11-4/00 — Goleta de resíduos não perigosos 
42.99-5/99 — Outras obras de engenharia civil nit) especificadas anteriormente (obras de 
intraestrUlura) 
43.29-1/04 — Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização 
em vias publicas, portos e aeroportos 
47.29-6/99 — Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em 
produtos alimentícios não especificados anteriormente (cafe moído, comidas congeladas, mel) 
47,444/99 _ ent-rw-v-in varp to, ci trra,terial rip rnnstrwarb prn gprol 

47.51-2/01 — Comercio varejista especializado em equipamentos e supfimentos de informática 
47.54-7/01 — Comercio varejista de moveis 
47.61-0/03 — Comercio varejista de artigos de papelaria 
47.81-4/00 — Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
47.89-0/05 — Comercio varejista de produtos saneantes domissanititios 
49.23-0/02 — Serviços de transporte de passageiros — locação de automóveis com motorista 
49.24-8/00 — Transporte escolar 
58.29-8/00 — Edição integrada a impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 
43.13-4/00 — Obras de terraplenagem 
81.21-4/00 — Limpeza de prédios e em domicffios 
R1 2222/00 —Imuni7v-ao controlc pra.ga3 urbanaa 
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81.29-0/00 — Atividade de limpeza não especificadas anteriormente (fornos, chaminés, dutos 
de ventilação, caixa cl agua, caixa de gordura, tuas, trens, ônibus, embarcações) 
82.19-9/99 — Reparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo nib 
especificados anteriormente (preparação de documentos, digitação de texto, preenchimento de 
formulários) 
43.22-3/02 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, ventilação e 
refrigeração 

• 

• 

A vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social com a seguinte 
redação: 

CLAUSULA PRIMEIRA — A empresa gira sob o nome empresarial de F D DE 
MENEZES e tem sede na cidade de Presidente Juscelino, Estado do Maranhão, situada na 
Rua Elpidio Silvino Alves, n° 01, Bairro Centro, CEP: 65.140-000 (art.997, II, CC/2002). 

CLAUSULA SEGUNDA - O capital da empresa totalmente integralizado de R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais), subscrito e integralizado em moeda corrente nacional do pais. 

CLAUSULA TERCEIRA — 0 objetivo social da empresa é de: 
77.11-0/00 — Locação de automóveis sem condutor 
18.13-0/01 — Impressão de material para uso publicitário 
33.29-5/01 — Serviços de montagem de moveis de qualquer material 
38.11-4/00 — Coleta de resíduos não perigosos 
42.99-5/99 — Outras obras de engenharia civil ilk especificadas anteriormente (obras de 
irxfraestrutura) 
43.29-1/04 — Montagem t instalação de sistemas e equipamentos cie iluminação e sinalização 
em vias publicas, portos e aeroportos 
47.29-6/99 — Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em 
produtos alimentícios Igo especificados anteriormente (cafe moído, comidas congeladas, mel) 
47.44-0/99 — Comercio varejista de material de construção em geral 
47.51-2/01 — Comercio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática 
47.54-7/01 — Comercio varejista de moveis 
47.61-0/03 — Comercio varejista de artigos de papelaria 
47.81-4/00 — Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
47.89-0/05 — Comercio varejista de produtos saneantes domissanititios 
49.23-0/02 — Serviços de transporte de passageiros — locação de automóveis com motorista 
49.24-6/00— Transporte escolar 
58.29-8/00 — Edição integrada a impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 
43.13-4/00 — Obras de terraplenagem 
81.21-4/00— Limpeza de prédios e em domicílios 
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81.22-2/00— Imunização e controle de pragas urbanas 
81.29-0/00 — Atividade de limpeza não especificadas anteriormente (fornos, chaminés, dutos 
de ventilação, caixa d agua, caixa de gordura, ruas, trens, ônibus, embarcações) 
82.19-9/99 — Reparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não 
especificados anteriormente (preparação de documentos, digitação de texto, preenchimento de 
formulários) 
43.22-3/02 — Instaiação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, ventilação e 
refrigeração 

CLAUSULA QUARTA — A responsabilidade do titular e restrita ao capital integralizado. 

CLAUSULA QUINTA - A empresa tem seu prazo de duração por tempo indeterminado. 

CLAUSULA SEXTA — A administração da empresa será exercida por FABIANO 
DOCKHORN DE MENEZES, com poderes e atribuições de administrador, autorizado o 
uso do nome empresarial, vedada, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou 
assumir obrigações seja cm favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar 
ou aiienar bells imóveis da sociedade. 

CLAUSULA SETIMA — Ao termino de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador, 
FABIANO DOCKHORN DE MENEZES, prestara contas justificadas de sua 
administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de 
rer.F1.111:2rIn 

CLAUSULA OITAVA — Declara o titular FABIANO DOCKHORN DE MENEZES da 
EMPRESA, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo nib participa de nenhuma 
outra pessoa jurídica dessa modalidade. 

CLAUSULA NONA — Soh as perms da lei, declara; ignalmentr, que o administrador 
FABIANO DOCKHORN DE MENEZES não está impedido, por lei especial, e nem 
condenada ou que não se encontra sob os efeitos de condenação, que o profba de exercer a 
administração desta EMPRES A. 

Por ser verdade, assina o presence instrumento em 1 (uma) via que será levado a 
jucema, de acordo com a legislação em vigor. 

Presidente Juscelino (MA), 04 de Fevereiro de 2020. 
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CPF: 031.889.117-42 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratizagão. Gestão e Governo Digital 
Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Certificamos que o ato da empresa F D DE MENEZES consta assinado digitalmente por: 

Página 5 de 5 

• 

• 

CPF 

03188911742 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

FABIAN° DOCKHORN DE MENEZES 

JUCEMA 

Nome 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 05/02/2020 14:55 SOB N° 20200101102. 
PROTOCOLO: 200101102 DE 05/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
12000548740. N/RE: 21101970771. 
F D DE MENEZES 

Lilian Theraaa Rodrismea Mendonça 
SECRETARIA-GERAL 

SAO LOTS, 05/02/2020 
www.empresafacil.ma.crov.br 
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15/03/2021 Consulta SINTEGRA / iCMS 

Resultado da Consulta SINTEGRAJICMS 

CGC: 19.215.233/0001-30 Inscrição Estadual: 12.423913-7 

Razão Social: F O DE MENEZES 

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL 

Logradouro: RUA ELPIDIO SILVINO ALVES 

Número: 1 Complemento: 

Bairro: CENTRO 

MuniElpio: PRESIDENTE JUSCELINO UF: MA 

CEP: 65140000 DDD: Telefone: 81833307 

(MAE Principal: //11000 - LoLAÇÃO DE AU I uMOvtIS SEM LOMA) i (JR 

CNAEs Secundários 

Código 

4744099 

4751201 

Descrição CNAE 

COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE 
INFORMÁTICA 

4754701 COMERCIO VAREIISTA DE MOVEIS 

4761003 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 

4781400 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 

4789005 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOM1SSANITÁRIOS 

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM 
MOTORISTA 

TRANS PORTE ESCOLAR 

EDIÇÃO INTEGRADA A IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS 
GRÁFICOS 

8171400 I IMPF7A FM PRÉDIOS F FM oomrcluos 

1813001 IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO 

8122200 IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 

8129930 ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

4973002 

4974800 

5829800 

8219999 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO 
ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 

3329501 SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL 

3811400 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 

4299599 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

4313400 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 

4322302 

4329104 

4729699 

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE 
VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E 
SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 

comtRcIo VARFIISTA OF PRODUTOS AIIMFNTiCJOS FM GERAI OU FSPECIALIZAO0 FM 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS rao ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO 

Data desta Situação Cadastral: 17/08/2019 

O LAÇOI 

Nri 01/07/2010 - (5829800), 01/10/2010 - (1813001), 05/02/2015 - 

(Devido emissão voluntána), 

07/11/2013, 0/11/2013, 07/11/2013, 

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio 

contribuinte cadastrado. Nap valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de 

direito, não são oponfveis à Fazenda e nem exciuem a responsabilidade tributária 

derivada de operações com ele ajustadas. 

. 15/03/2021 
r-, 6,i-ittro da Cons, 

aplicacoes.ma.gov.brisintegra/jspiconsultaSintegra/consultaSintegraResuttadoConsultajsf 

I ) 

1/2 
t. 



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: F D DE MENEZES 
CNN: 19.215.233/0001-30 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto 
Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgaos 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 a 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 as 11:50:50 do dia 21/10/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 19/04/2021. 
Código de controle da certidão: A671AF35.12E4.6984 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 

S 



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

rb -I- Ina" kl=r.,A -rn/A 1-1 r iyrt 
L...IN 1 Fla et‘a 11111- %JP% 1 I Vil IJL. IJ I-LJI I %J 

N° Certidão: 015481/21 Data da 26/01/2021 09:33:00 

Inscrição Estadual: 124239137 CPF/CNPJ:19215233000130 

Razão Social: F D DE MENEZES 

Endereço: RUA ELPIDIO SILVINO ALVES, 1 CEP: 65140000 

ifiefone: (98)81833307 Município: PRESIDENTE JUSCELINO UF: MA 

Certificamos cue, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, 

substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei n° 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei 

n°5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos 

tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima 

identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobranca de dividas que 

venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência. 

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 26/05/2021. 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: 
http://portal.sefaz.magov.bd, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa 
1 1Débito". 

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE. 



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

r+=rs-r et AI IC et. A -1"11 / A rs nil/irk A A 11- 1% / A 
iko L.. IN II 111-14-t%./ 11111- VIP% 1 I V A I.JI Ill V IL e't " I I IV P"I 

N° Certidão: 005170/21 Data da 26/01/2021 09:34:12 

Inscrição Estadual: 124239137 CPF/CNPJ:19215233000130 

Razão Social: 

Endereço: 

gefone: 

F D DE MENEZES 

RUA ELPIDIO SILVINO ALVES, 1 CEP: 65140000 

(98)81833307 Município: PRESIDENTE JUSCELINO UF: MA 

Certificamos clue, 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 Divida Ativa, em 

nome do suieito passivo acima identificado. 

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 26/05/2021. 

A autenticidade desta certidão devera ser confirmada no endereço: 
hiiplipuriai.sefaL.rna.guvini, eiivariciu no jet ri e ern seguida em -Vaiidagão de Certidão Negativa 
de Divida Ativa". 

• CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE. 
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JUSCELINO 

PREFEITURA DE PRESIDENTE JUSCELINO 
MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO 
AVENIDA CONSTATINO GEORGIAN° RABELA, NI' SN - CENTRO 

CNPJ: 06003891000116 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

DANIEL NINA NUNES, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO da prefeitura Municipal de 
PRESIDENTE JUSCELINO, a requerimento da pessoa interessada F D DE MENEZES, CERTIFICA, para os 
fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos 
tributários corn os cofres públicos municipais até a presente data, lendo a presente CERTIDÃO validade até o 
dia 1610512021, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir 0 recolhimento de débitos, tributários ou 
não, :,onstituidos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo. 

Cadastro: 000012 

Contribuinte: F D DE MENEZES 

Nome Fantasia: 

Endereço• 

Bairro: 

Cidade: 

Inscrição Est. 

•••or••tAto. 

Inscrição Municipal: 000012 

CPF/CNPJ: 19215233000130 

RUA ELPIDIO SILVINO ALVES, 01 Complem: 

CENTRO CEP. 65140000 

PRESIDENTE JUSCELINO - MA 

Data de Abertura 06111/2013 Data de Encerramento: 0 

Atividade: Locação de automóveis sem condutor, Impressão de material para uso publicitário, 
Serviços de montagem de moveis de qualquer material, Coleta de resíduos não-perigosos, 
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriorm, Obras de terraplenagem, 

----AtivIdade(s) CNAE 

Locação de automóveis sem condutor 

Emissão: 17/03/2021 13:07:65 Validade 16/05/2021 

Numero/Controle da Certidão: 12BCAEF206F80355 

DANIEL NINA NUNES 
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 

1..Isuario CARMEN 

CONFERE COM 6F-El71-1

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURIA -MA 



Mcc vla 
nbOss 

F, APE51r4;34 Ft 
.1(JSCELINO PREFEITURA DE PRESIDENTE JUSCELINO 

MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO 
AVENIDA CONSTATINO GEORGIAN() RABELA N SN - CENTRO 

CNPJ 06003891000116 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA 

DANIEL NINA NUNES, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO da prefeitura Municipal de 
PRESIDENTE JUSCELINO. a requerimento da pessoa interessada F D DE MENEZES, CERTIFICA, para os 
fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos 
tributários com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDA0 validade até o 
dia 16/05/2021. ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos. tributários ou 
não constituidos anteriormente a esta data mesmo durarle a vigência desse prazo 

Cadastro: 000012 

Contribuinte: F D DE MENEZES 

Nome Fantasia: 

Endereço. 

Bairro: 

Cidade: 

Inscrição Est.: 

IVIrlt 

RUA ELPIDIO SILVINO ALVES, 01 

CENTRO 

PRESIDENTE JUSCELINO - MA 

Data de 

Inscrição Municipal: 000012 

CPF/CNPJ: 19215233000130 

Comolem 

CEP 65140000 

06/11/2013 Data de Encerramento: 0 

Atividade: Locação de automóveis sem condutor, Impressão de matenal para uso publicitario, 
Serviços de montagem de move's de qualquer material, Goleta de resíduos não-perigosos, 
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriorm, Obras de terraplenagem, 
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicion, Comercio varejista de 
produtos alimentícios em geral ou espe, Comercio varejista de materiais de construção em 
aeral. Comercio vareiista de artioos de oaoelaria 

 Atividade(s) CNAE • 

.0(..1 .1a de autot VOIS dt.1101 

Emissão: 17(0312021 14:03:41 Validade: 16/05/2021 

Número/Controle da Certidão 903E2D06A1261EA0 

DANIEL NINA NUNES 

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO 

Usuário: CARMEN 

ICONFERE COM ORIGINAL 

_../1.Ci / 0 ; _/Z.10?1- . 

CiIMARA MUNICIPAL M ANAPURI;S .M 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO MA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

SETOR DE TRIBUTOS - ST 

ALVARA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
EXERC,C10: 

2021 
- OG.003.89110001-16 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1 

PREFErcRIR A Itirt..010P.RESEFE :1J
40.  

.51.1LiOt. 

ii "'"'"gita7;ji-17;4' Z;O:;44-009 1 138/2017 

CONTRIBUINTE: F D DE MENEZES - EPP 

NOME DE FANTASIA: F D DE MENEZES • EPP 

CNPJ/CPF: 19.215.23310001.30 

LOCALIZAÇÃO: RUA ELM= SILVINO ALVES, N°01 - CENTRO 

am $ame.iner‘se ir. ronersincirrr II io"ci 11.11111111A 
ITIVIIIPtactf Ron VI • IC 0111610111a6.111 C 16. Vi.clw,A01...L.1clitec mi.-% 

ATIVIDADE: 77.11.0.00 — LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 

RESTRIÇÕES: FIXAR O ALVARÁ EM LOCAL VISIVEL DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. 
tb i t ALVPitlik utvtrufk acK iitiliCiveADO idiUAL6IENTE. 

Validade: 02 DE FEVEREIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. 

Senhor Contribuinte: A Prefeitura Municipal de Preside te Juscelino MA, 

lhe agradece por contribuir para o desenvolvimento econômico do Município. 

. e Presi,, cp% 
•,C.) 

SETOR 
TRIBM ARK) 8 

OBSERVAÇÃO: NENHUMA 

Presidente Juscelino MA,02 de fe fereiro de 2021. 

par xi5a Nu9es 
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAÍ •• •••0<:10,1112.:r11‘ 

tOP"' 
Portaria n° 005/2021

••••••••• ...In A 1.4.16.., Aft f`nAltret Greboio4rAnto 11401,4afirin eirC 

CONFERE COM ORIGINAL 
l/laj 2_02f 

EiMARA MUNICIPA-LOL ANAP 

CNPJ/MF: 06.003.891/0001-16 
"Um Novo Tempo uma Nova Historia" 

itif."Pr.)

fc\ 



15/03/2021 Consulta Regularidade do Empregador 

CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do 
FGTS - CRF 

Inscrição: 19.215.233/0001-30 
Razão Social: F D DE MENEZES EPP 

Endereço: R ELPIDIO SILVINO ALVES 1 / CENTRO / PRESIDENTE JUSCELINO / MA / 
65140-000 

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. 

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das 
obrigações com o FGTS. 

Vcaidade.13/03/2021 a 11/04/2021 

Certificação Número: 2021031302243924384447 

Informação obtida em 15/03/2021 16:16:01 

• 
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

https://consufta-crf.c,aixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1 
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TERMO DE ABERTURA 

Contém o presente livro 279 folhas, eletronicamente numeradas Ie 1 a 279 em 
uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário r 005, referente 
ao periodo 01/01/2019 a 31/12/2019, com encerramento do es, rcfcio social 
em 31/12/2019, da firma F D DE MENEZES, estabelecida no( R ELPIDIO 
SILVINO ALVES, n° 01, Wino CENTRO, CEP 65140-000, cida• Presidente 
Juscelino, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 19.215.233/0001-30 e registrada 
no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHA( sob o n° 
21101970771 por despac,ho de 06/11/2013. 

FABIANO DOCKHORN DE MENEZES 
ADMINISTRADOR 

CPF: 031.889.117-42 

Presidente usoelino-MA, 1 de Janeiro de 2019 

MAURIC ) BASTOS DE CASTRO 
CON", DOR CRC-MA 7937 

CF •
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Folha: 279 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Contem o presente livro 279 folhas, eletonicamente numerada: de 1 a 279 em 
uma via, todas elas ja escrituradas e serviu como Livro Diana n 005, referente 
ao período 01/01/2019 a 31/12/2019, com encerramento do e (ercicio social 
em 31 /1 2/2U19, aa Irma u Lit 1V1LINLLE , estabeleciaa not ) R ELPiDt0 
SILVINO ALVES, n° 01, bairro CENTRO, CEP 65140-000, cidade Presidente 
Juscelino, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 19.215.233/0001-3( e registrada 
no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHA,) sob o n° 
21101970771 por despacho de 06/11/2013. 

Presidente Jus elino-MA, 31 de Dezembro de 2019 

• FABIANO DOCKHORN DE MENEZES 
ADMINISTRADOR 

CPF: 031.889.117-42 

MAURR. 10 BASTOS DE CASTRO 
CON -ADOR CRC-MA 7937 

'F: 819.511.753-87 



MINISTERIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 
Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Certificamos que o ato da emoresa F D DE MENEZES consta assinado diaitalm, mte Dor: 

CPF 

03188911742 

81951175387 

• 

Pagina 280 de 280 

IDENTIFICAVII DO(S) AQS!!"."ITE(S) 

Nome 

FABIANO DOCKHORN DE MENEZES 

MAU RICIO BASTOS DE CASTRO 

JtiCEMA 

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/07/2020 09:2 :12 SOS N' 
CUZVU4.1.1.1150. 

PROTOCOLO: 200433395 DE 19/06/2020. MIRE: 2 101970771. 
F D DE MENEZES 

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO 
REZINONSIWZL imLA AuTENTIcAqic 

04 Luis, 14/07/2020 



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços 

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 

Departamento de Registro Empresarial e Integração 

TFRMO DF AirmwricAçÃo _ I ivRo ninrrAi 

JUCEMA 

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, 
conferido e autenticado or ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade n° 
12002942089 em 14/07/2020, protocolo 200433385. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá 
ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor 
  e irtiot I nag u eúdiyu dt vet irica0u. 

Nome Empresarial: 

Número de Registro: 

CNPJ: 

411 Municipio: 

• 

Tipo de Livro: 

Número de Ordem: 

Período de Escrituração: 

Assinante(s) 

03188911742 

81951175387 

Identificação de Empresa 

F D DE MENEZES 

21101970771 

19215233000130 

Presidente Juscelino 

menuncagao ac uvro uigitai 

DIÁRIO 

5 

01/01/2019 - 31/12/2019 

FABIANO DOCKHORN DE MENEZES 

MAURICIO BASTOS DE CASTRO MA7937 

JUCEMA 

CRC/OAB 

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/07/2020 09:21:18 SOB N' 

PROTOCOLO: 200433385 DE 19/06/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
12002942089. NIRE: 21101970771. 
F D DE MENEZES 

ANSELMO DIAS CAPNEIRO LOPES FILHO 
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO 

SAO LUIS, 14/07/2020 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos 
 &: 
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Balanço Patrimonial 
Empresa: F D DE MENEZES - EPP - CNPJ: 19.215.233/0001-30 
NIRE: 21101970771 -Data: 06/11/2013 

Folha: 1 

Fortes Contábil 

Endereço: R ELPIDIO SILVINO ALVES, Complemento: , N.°: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Presidente Juscelino, Estado: MA, CEP: 65140000 

Conte Descrição 31/12/2019 

1 

1.01 

1.01.01 
1.01.01.0 

1.01.01.01.01 

1.01.01.01.01.0001 
1.01 01.02 

*** Ativo *—

Ativo Circulante 
Disponibilidades 

Numeranos em Especre 

Caixa Geral 

Caixa 
Bancos 

705.074,94 

209.140,74 
120.461,17 

iuu.&6r,r6 Li 

100.957,75 O 

100.957,75 
19 503,42 O 

1.01.01.02.01 Contas Correntes 19.503,42 O 
1.01.01.02.01.0001 Banco do Brasil C/C : 44.358-1 19.503,42 O 
I 0../ I . Cet,-;;:cs 22(.1,24.1 
1.01.05.01 Créditos com Terceiros 228,38 
1.01.05.01.05 Impostos e Contribuições a Recuperar 228,38 O 
1.01.05.01.05.0013 IR s/ Aplicação 228,38 
1.01.15 Estoques 88.451,19 

1.15.01 Estoques em Estabelecimentos Próprios 88.451,19 
.1 I (14 114 Et:tr.:we. MerczdorInc. 00.151,19 

1.01.15.01.01.0001 Mercadorias Para Revenda 88.451,19 O 
1.07 Ativo não Circulante 495.934,20 O 

1,07.04 Imobilizado 495.934,20 O 
1,07.04.01 Bens em Operação 645.644,08 

1.07.04.01.01 Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços 645.644,08 
1 07 04 01 ni 0003 Fqi iipnmentns MAT iinn% 435 000 00 

1.07.04.01.01.0004 Veículos 30.000,00 

1.07.04.01.01.0005 Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais 55.000,00 

1.07.04.01.01.0007 Instalações 94.210,00 

1.07.04.01.01.0008 Consórcio em andamento 31.434,08 

1.07.04.21 (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão 149.709,88 C 
1.07.04.21.01 (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços 149.709,88 C 
1.07.04.21.01.0001 (-) Equipamentos e Maquinas 71.000,00 C 
1.07.04.21.01.0002 (-) Instalações 14.959,92 C 
1,07,04.21.01.0003 (-) Moveis e Utensilios 35.499,96 C 
1.07.04.21.01.0005 (-) Veicutos 28.250,00 C 

FABIANO DOCKHORN DE MENEZES 
ADMINISTRADOR 

CPF: 031.889.117-42 

Presidente Juscelino-MA, 31 de Dezembro de 2019 

MAURICIO BASTOS DE CASTRO 
CONTADOR CRC-MA 7937 

CPF: 819.511.753-87 

Continua... 
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Balanço Patrimonial Folha: 2 

Empresa: F D DE MENEZES - EPP - CNPJ: 19.215.233/0001-30 Fortes Contábil 
NIRE: 21101970771 -Data: 06/11/2013 

Endereço: R ELPIDIO SILVINO ALVES, Complemento: , N.°: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Presidente Juscelino, Estado: MA, CEP: 65140000 

Conta Descrição 31/12/2019 

2 *** Passive*** 705.074,94 C 

2.01 Passivo Circulante 3.957,34 C 
2.01.01 Obrigações de Curto Prazo 3.957,34 C 

Obrigações Trabaiiiiscas, Previcienciárias e Fiscais 

2.01.01.03.01 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 1.578,47 C 
2.01.01.03.01.0001 INSS a Recolher 191,07 C 

2.01.01 03.01.0002 FGTS a Recolher 330.59 C 

2.01.01.03.01.0010 Salários a Pagar 1.056,81 C 
2.01.01.03.03 Obrigações Fiscais 2.378,87 C 
2.01.01.03.1.ilf.)31r.7, 2.3;q.1, 37 C.1 

2.07 Património Liquido 701.117,60 C 
2.07.01 Capital Realizado 200.000,00 C 
2.07.01.01 Capital Social 200.000,00 C 
2.07.01.01.01 Capital Social de Domiclhados e Residentes no Pals 200.000,00 C 

M7.01.01.01.0002 Fabiano Dockhom de Menezes 200.000,00 C 
1. 7 n,4_ o R4.2 (1117 AR r• 

2.07.04.01 Reservas 613.007,66 C 
2.07.04.01.03 Reservas de Lucros 613.007,66 C 
2.07.04.01.03.0001 Reserva de Lucros 613.007,66 C 
2.07.07 Apuração do Exercício 111.890,06 

2.07.07.01 Apuração do Exercício 111.890,06 

2 n7 07 ni ni Art irsuyin tin Fvoarnfe.in 10i UN 114 

2.07.07.01.01.0001 Lucros do Exercício 38.109,94 c 
2.07.07.01.04 Lucros Distribuidos 150.000,00 

2.07.07.01.04.0001 Distribuição de Lucros no Exercício - Fabiano D. de Menezes 150.000,00 

Presidente Juscelino-MA, 31 de Dezembro de 2019 

FABIANO DOCKHORN DE MENEZES 
ADMINISTRADOR 

CPF: 031.889.117-42 

MAURICIO BASTOS DE CASTRO 
CONTADOR CRC-MA 7937 

CPF: 819.511.753-87 

Fim 



Pádina 3 de 9 

• 

• 

Demonstração do Resultado do Exercício 
Empresa: F D DE MENEZES - EPP - CNPJ: 19.215.233/0001-30 
NIRE: 21101970771 -Data: 06/11/2013 
Eatabc:c.:tncnt3o: Tr:dz.:a; Ccnt:zz. 

Folha: 3 

Fortes Contebil 

Endereço: R ELPIDIO SILVINO ALVES, Complemento: , N.°: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Presidente Juscelino, Estado: MA, CEP: 65140000 
01/01/2019 

Conta Descrição a 

(+) 010 
3.01.01.01.01 

3.01.01.01.01.0006 

(-) 020 

3.01.01.01.03 

3.01.01.01.03.0007 
(=) 030 
(-) 040 

4,01 .U1 .U1.u1 

4.01.01.01.01.0001 

(=) 050 

(-) 060 
4.02 
4.02.01 
4.02.9 

4.02.01.01.01 

4.02.01.01.01.0001 
4.02.01.01.01.0004 

4.02.01.01.01.0005 
4.02.02 

4.02.02.01.01 

4.02.02.01.01.0005 

4.02.02.01.01.0006 
4.02.02.01.01.0007 

4.02.02.01.01.0015 

31/12/2019 
Receita Brute Operacional 

Receita Bruta 

Receita da Revenda de Mercadorias 

169.154,40 
169.154,40 

169.154,40 

(-)Deduções da Receita 9.021,91 

Deduções da Receita Bruta 9.021,91 

Simples 9.021,91 

Receita Liquida Operacional 160.132,49 

(-)Custo Serviços prestados 17.374,20 

t..;ustos aas mercaaonas Vendidas 11.i 01,20 

Custos das Mercadorias Vendidas 17.374,20 

Lucro Bruto 142.758,29 

(-)Despesas Operacionais 104.648,35 

Despesas Operacionais 104.648,35 

Despesas com Pessoal 16.189,71 

riebiAlbcfb LX.11 TI Yea WA iõ.i59,7 

Despesas com Pessoal 16.189,71 

Ordenados e Salarios 13.841,83 

FGTS 1.199,18 

13° Salario 1.148,70 

Despesas Administrativas 17.663,44 

17,sez, 0, 

Despesas Administrativas 17.663,44 

Energia Elétrica 12.515,19 

Agua e Esgoto 1.765,62 

Telefone 3.317,64 

Seguros Diversos 64,99 
4.117.111 flarsrarinAn RA :1C11,C19 

4.02.03.01 Depreciação 64.393,92 

4.02.03.01.01 Depreciação do Imobilizado 64.393,92 

4.02.03.01.01.0001 Maquinas e Equipamentos 43.500,00 

4.02.03.01.01.0002 Veículos 6.000,00 

4.02.03.01.01.0004 Instalações 9.393,96 

4.02.03.01.01.0005 Moveis e Utensílios 5.499,96 

FABIANO DOCKHORN DE MENEZES 
AD" iviii,iiSTiVArJOR 

CPF: 031.889.117-42 

Presidente Juscefino-MA, 31 de Dezembro de 2019 

MAURICIO BASTOS DE CASTRO 
LiDiiTADOR CiRC.-iviA 7937 

CPF: 819.511.753-87 

Continua... 



Página 4 de 9 

Demonstração do Resultado do Exercício Folha: 4 

Empresa: F D DE MENEZES - EPP - CNPJ: 19.215.233/0001-30 Fortes Contabil 
NIRE: 21101970771 -Data: 06111/2013 

I., • 4.,1a14,6, A.I.r.f IOU tans 414. • loW•4•111441.140. I 

Endereço: R ELPIDIO SILVINO ALVES, Complemento: , N.°: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Presidente Juscelino, Estado: MA, CEP: 65140000 

Conta Descrição 
01/01/2019 

a 
31/12/2019 

4.02.05 Despesas Financeiras 6.401,28 

4.02.05.01 Despesas Financeiras 6,401,28 

4.02.05.01.01 Despesas Financeiras 6.401,28 

4.02.05.01.01.0001 Juros Pagos e/ou Incorridos 1.216,21 

4.02.05.01.01.0002 Tarifas Bancarias 5.185,07 

(-) 090 ( )Res. Antes do IRPJ o CSLL 38.109,94 

(=) 120 Resultado Liquido do Exercício 38.109,94 

Presidente Juscelino-MA, 31 de Dezembro de 2019 

• 

• 

FABIANO DOCKHORN DE MENEZES 
ADMINISTRADOR 

CPF: 031.889.117-42 

MAURICIO BASTOS DE CASTRO 
CONTADOR CRC-MA 7937 

CPF: 819.511.753-87 

Fim 
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Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto 
Emprese: FO DE MENEZES - EPP - CNPJ: 19.215.233/0001-30 
NIRE: 21101970771 - Data: 06/11/2013 

Folha: 5 

Fortes Contábil 

Endereço: R ELPIDIO SILVINO ALVES, Complemento: , 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Presidente Juscelino, Estado: MA, CEP: 65140000 

Atividades Operacionais 

Lucro Liquido 
Aumento em Estoque de Mercadorias 
Aumento em (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços 
Aumento em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 
Diminuição em Obrigações Fiscais 
Aumento em Reservas de Lucros 

Diminuição em Apuração do Exercicio 

Caixa Liquido das Atividades Operacionais 

Atividades Investimento 

• Aumento em Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços 
r..1v.I Iry slrIn 'lac Invaclimantr. 

Atividades Financiamento 

• 

01/01/2019 
a 

31/12/2019 

38.109,94 

(11.582,80) 
64.393,92 

421,76 
(3.910,76) 
62.102,70 

(212.102,70) 

(62.567,94) 

(8.062,98) 
ta naa QA1 

Diminuição em Parcelamentos (22.386,76) 

Caixa Liquido das Atividades Financiamento (22.386,76) 

Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (93.017,66) 

(anta e Lquivatente de came no ammo ao renoao 213.4111,175 

Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período 120.461,17 

Presidente Juscelino-MA, 31 de Dezembro de 2019 

FABIAN° DOCKHORN DE MENEZES 
AUNIINIS 1 RAUOR 

CPF: 031.889.117-42 

MAURICIO BASTOS DE CASTRO 
CON I ADOR CRC-MA 1931 

CPF: 819.511.753-87 

Fim 
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DMPLIDRA 
Empresa: F D DE MENEZES - EPP - CNPJ: 19.215.233/0001-30 
NIREI 21101970771 -Data: 06/11/2013 

ar r.,;`, Pc7f3 4c.: C'.1.9.31.12'313 A '31.'12.'21)1C 
Endereço: R ELPIDIO SILVINO ALVES, Complemento: , N.°: 01, Bairro CENTRO, Cidade: Presidente Juscelino, Estado: MA, CEP: 65140000 

Capital Social 
integralizatio 

Reserva de 
Lucros 

Resultado do 
Exerci cio 

Lucros 
Distribuicios 

Totals 

Saldos Iniciais 200.000,00 550.904,96 212.102,70 (150.000,00) 813.007,66 

Aumento de Capital 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 

Ajustes Credor Exercido Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lucros Distribuidos 0,00 (150.000,00) 0,00 (150.000,00) (300.000,00) 

Lucro do Exercicio 0,00 212.102,70 38.109,94 0,00 250.212,64 

Reservas de Lucros 0,00 0,00 (212.102,70) 150.000,00 (62.102,70) 

Saldos Finals 200.000,00 613.007,66 38.109,94 (150.000,00) 701.117,60 

FABIANO DOCKHORN DE MENEZES 
ADMINISTRADOR 

CPF: 031.889.117-42 

• 

Presidente Juscelino-MA, 31 de Dezembro de 2019 

MAURICIO BASTOS DE CASTRO 
CONTADOR CRC-MA 7937 

CPF: 819.511.753-87 

Folha: 6 

Fortes Contábil 

Fim 
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Análise pelos indices do Balanço 
Empresa: F D DE MENEZES - EPP - CNPJ: 19.215.233/0001-30 

Folha: 7 

Fortes Contábil 

Mês/Ano: 12/2019 
Endereço: R ELPIU10 SILVINO ALVES, Complemento: , N.": 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Presidente Juscelino, Estado: MA, CEP: 65140000 
Código 

1 

2 

3 

4 

5 

• 
6 

7 

8 

9 

• 

Nome 

Valores 
Expressão 

Resultado 

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (c101 +c10700)/(c201+c20301) 

( 209.140,74 + 0,00 )/( 3.967,34 + 0,00) 52,85 

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE c101/c201 

209.140,74 / 3.957,34 52,85 

INDICE DE LIQUIDEZ SECA (c101-c10115)/c201 

( 209.140,74 - 88.451,19)/ 3.957,34 30,50 

INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA c10101/c201 

120.461,17 / 3.957,34 30,44 

INDICE DE SOLVENCIA GERAL c1/(c201+c20301) 

705.074,94 /( 3.957,34 + 0,00) 178,17 

INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (c201+c20301)/c1 

+ U,UU j/ /1./b.U(4,U4 U,U1 

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL (c201+c20301)/c207 

( 3.957,34 + 0,00 )/ 701.117,60 0,01 

INDICE DE RENTABILIDADE DO PL d120/c207 

11.1 0g,44 17a1.117;ir, 0,0:1 

INDICE DE IMOB. DO CAPITAL PRÓPRIO c10704/c207 

495.934,20 / 701.117,60 0,71 

Legenda: 
cl = Ativo 
c101 = Ativo Circulante 
cl 0101 = Disponível 
c10115 = Estoque 
c10700 •-= Realizavel ao Longo Prazo 
c10704 = Imobilizado 
c2 = Passivo 
c201 = Passivo Circulante 
c20301= Passivo Realizavel ao Longo Prazo 
c207 = Patrimonlo Liquido 
d200 = Resultado do Exercício 

FABIANO DOCKHORN DE MENEZES 
ADMINISTRADOR 

CPF: 031.889.117-42 

Presidente Juscelino-MA, 31 de Dezembro de 2019 

MAURÍCIO BASTOS DE CASTRO 
CONTADOR CRC-MA 7937 

CPF: 819.511.753-87 

Fim 

Pc\ 
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Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2019 
Empresa: F D DE MENEZES - EPP - CNPJ: 19.215.233/0001-30 Fortes Contábil 
Endereço: R ELPIDIO SILVINO ALVES, Complemento: , N,°: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Presidente Juscelino, Estado: MA, CEP: 65140000 
0.110C• ^14 4 (14 11- tr,7"74 • 'IC 14 4 141114 41 

Folha: 8 

Nota 1 - Contexto Operacional 

O Objetivo da Sociadade é mutuamente a sua atividade econômica principal:Locaçâo de automóveis sem 

condutor, Impressão de material para uso publicitário, Serviços de montagem de moveis 

material, Coleta de resíduos não-perigosos, Outras obras de engenharia civil não 

anteriormente, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de 

de qualquer 

especificadas 

ventilação e 

refrigeração, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias 

publicas, portos e aeroportos, Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado 

em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comercio varejista de materiais de 

construcAo em geral, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 

Comércio varejista de moveis, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comercio varejista de 

artigos do vestuário e acessórios, Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios, Serviço 
do= trancrnrt. H. ma prro=irnq - lnrArAn HP AlltnmAmpic rnm mntnri ta ; TranAnnrtg. Pcrnlar, 

integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos, Aluguel de máquinas e 

equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Limpeza em prédios e em domicílios, 

Imunização e controle de pragas urbanas, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente. 

411/a

0 egime Tributário é o Simples Nacional com base no 

etência 

faturamento de suas receitas "Regime de 

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras 

O balanço patrimonial, as Demostrações de Resultados, Analise pelos indices do Balanço, dos exercício 

findo em 31 de dezembro de 2019 estão sendo elaborados de acordo com as praticas contábeis emanadas do 

Conselho Federal de Contabilidade, bem como a legislação pertinente a este tipo de sociedade. 

Nota 3 - Práticas Contábeis 

3.1 - Depreciação 

Registrado pelo custo de aquisição, formação ou construção, abatido das depreciações. Sendo estas 

calculadas pelo método Linear,a taxa que levam em consideração o tempo de vida últil econômica dos 

bens. 

Nota 4 - Patrimônio Liquido 

4.1 - Divisão do Capital Social 
o capital çnrial pra dp RS sn.non,on ( Cirignpnta mil reais 1 , 

corrente do pais, passou a ser a partir desse ato R$ 200.000,00 

escriturado no livro diário e balanço patrimonial e registrado 

totalmente 

(Duzentos 

na junta 

intpar5li75r1n PM McIPHA 

Mil Reais), devidamente 

comercial do estado do 

Maranhão em 06/02/2018 sob n' 20180052667 e a alteração contratual protocolo n° 11800425630 em 

06/02/2018. 

• 

FABIANO DOCKHORN DE MENEZES 
ADMINISTRADOR 

CPF: 031.889.117-42 

Presidente Juscelino-MA, 31 de Dezembro de 2019 

MAURICIO BASTOS DE CASTRO 
CONTADOR CRC-MA 7937 

CPF: 819,511.753-87 

ik\-

Fim 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 
Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

AQQINATI IDA CI c-roAmine 
If WV V' II 110 11 II linf II VI a 111 11 II I 1•••• II II 'VI • 

Certificamos que o ato da empresa F D DE MENEZES consta assinado digitalmente por: 

: ri ri 
a ii la CI ‘..1G C/ 

uma-krrerwftAnX," rke,./es ,t A'ne.111.1Akrilw'hn% 
I LJ,  LA II I ii ovr-tyr-vv Lovioal r-v.."-mmt-un I ....v.,/

CPF Nome 

03188911742 FABIANO DOCKHORN DE MENEZES 

81951175387 MAURICIO BASTOS DE CASTRO 

• 

JUCEMA 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 13/07/2020 16:20 SOB N 20200440640. 

12002933586. NIRE: 21101970771. 
F D DE MENEZES 

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça 
P.CRFT)04Ts-c.F.Par, 

Sk0 LTA'S, 13/07/2020 
www.empresafacil.ma.govior 



Data da consulta: 15/03/2021 1651:05 

identificação do Contribuinte - CNN Matriz 

CNN: 19.215.233/0001-30 
A net"Art note, Cirnintem kt,31,4"rtni rile.. I Q11441P I ,̂ 1,1nrr. reel tnr4rw,  rve elc4,36+cdar;winroine g4,corm-wise% 

Nome EmpresartalI F O DE MENEZES 

Situação Atuai 

Situação no Simples Na=na! Optante pe!o Stmples Nacional d eker4a 01,001f2015 
Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI 

+ Mats tnform.A45e 

• 
7 

Opções pelo Simples Nacional em PeriodosAnteriores NS° Existem 

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores. NSo Existem 

C-VCIitt.JJt %Alai kotittptc trat.A.Pitalt 

u E.Âr izsn 

Eventos Futuros (Sitv1E1) 

Não Existem 

MINIM 11111111111111111111111 



15/03/2021 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

0 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 
ninRAp 
REGISTRO 
CATEGORIA 
CPF 

• M1/161 1171r1r) RtoCTrIC 1flI ('oci-Dri 
MA-007937/0-2 

: CONTADOR 
• 819.511,753-87 

• 
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. 15/03/2021 as 16:48:50. 
Válido até: 30/04/2021. 
Código de Controle: 8972.7920.7550.5587. 

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA. 

• 

1/1 



PODER JUDICIAR10 DO ESTADO DO MARANHÃO 
Corregedona uerai da Justiça 

CERTIDADJUD - 292021 
Código de validação: B832678A10 

CERTIDÃO FALÊNCIA E CONCORDATA 

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO a 
requerimento de pessoa interessada, que, dando busca los arquivos do feitos 
referente á Vara de Comércio, Fazenda Pública, Falência, Concordata ou Recuperação 
Judicial, a partir de 1°(primeiro) de janeiro de 2005 (dois mil e cinco), até a presente 
data, constatei NAO EXISTIR distribuição de Pedido de Falência, Concordata ou 
Recuperação Judicial contra a pessoa jurídica, F. D. DE MENEZES, inscrita no CNPJ 
sob n°19.215.233/0001-30, nome de fantasia, F. D. DE MENEZES, com endereço Rua 

;It •;evn. A I% /".r. too f1 10 Se.""Iiri" /IPA A +nrirle% r•nrne., 

Titular/Sócio/Presidente: Fabiano Dockhorn de Menezes, inscrito no CPF sob n°. 
031.889.117-42. 

CERTIFICO finalmente, que esta Secretaria Judicial de Distribuição é a 
única existente na Comarca de Morros/MA. 

O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na 
Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo. no Fórum de Morros, em 24 de 
Fevereiro de 2021. Eu Sergean de Sousa Silva, Secretária Judicial, o fiz digitar, conferi 
e assino. 

Sergean de Sousa Silva 
Secretária Judicial da Comarca de Morros 

OBS: Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados 
pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo 
interessado, conforme o documento original. 

• 
SERGEAN DE SOUSA SILVA 

Secretario Judicial de Entrancia Inicial 
Vara tilnica de Morros 

Matricula 186304 

Documento assinado. MORROS. 24/02/2021 10 59 (SERGEAN DE SOUSA SILVA) 

CERTIDAOKID - 292021 / Cediga: f38326713A1D 
Valide o documento em VAVÂ. ,.a11(1,101:.Pnç.:, 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho 

Secretaria de Trabalho 
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho 

CERTIDÃO DE DÉBITOS 
NFC;ATIVA 

• 

• 

EMPREGADOR: F D DE MENEZES 

CNPJ: 19.215.233/0001-30 

IIATA F HORA nA FmissAn: çirrApa91 1Rh47 

CERTIFICA-SE, de acordo com As informações registradas no sistema CPMR - 
Controle de Processos de MuRas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM 
débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado. 

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador. 

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador qua conste do cadastro previsto na 
Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de 
Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo. 

3. Conforme artigo V§ único da portaria 1421/2014 do MIE, a certidão ora Instituída refletiri 
sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, 
hownele. I Prneureelnrhe vim Firpfancla Nale4nesal . PFP.I nu un4, a fr..e.aa rinelo.rf 

ser obtida certidão perante equals árgio, visando a demonstrar a situação atualizada dos 
masmos. 

4. A autenticidade desta certidão poderã ser confirmada no endereço 
http://www.mte.gov.bricertidao/infracoesidebitos utilizando o código 406vESq. 

5. Expedida com base na Portaria MTE n` 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente. 



• 

• 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇf. TRLBALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: F D DE MENEZES (MATRIZ E FILIAIS) 

CNPJ: 19.215.233/0001-30 

Certidão n°: 9284290/2021 

Expedição: 15/03/2021, As 16:12:39 

Validade: 10/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedição. 

Certifica-se que F D DE MENEZES (MUTIZ E FILIAIS), inscrito(a) no 

CNPJ sob o n° 19.215.233/0001-30, 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° 12.440, 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 ate 2 (dois) dias 

anteriores A data da sua expedição. 

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 

A aceitação desta certidão condiciona-se A 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 das pessoas naturais e jurídicas 

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto as obrigações 

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



4t21. 

Estado do Maranhão 
PRFITITITR A MUNICIPAL 1111R Sin JORP.. DOC R.A SfI JOS 

Rua João de Sousa, S/N - Centro 
CNPJ: 01.616.769/0001-00 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉNICA 

Atestamos para os fins exigidos pela lei N° 8.666/93, que a firma F. D. DE 
MENEZES — ME, sediada na Rua Elpidio Silvino Alves, n°01 — Centro, CEP: 65.140-
000— Presidente Juscelino - Maranhao e inscrita no CNPJ:19.215.233/0001-30, prestou 
serviços de locação de veículos à PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS1P, 
DOS BASÉLIOS - MA, tendo cumprido os contratos de prestação de serviços no 
tocante as especificacões exigidas. não havendo até a presente data nenhum fato que 
desabone a sua conduta. 

CONFERE COM ORIGINAL 

2 1 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPURUS•ARA 

São José dos Basilios — MA, 20 de Dezembro 2017 

g•ii „ 
bU9LMfkk kXL 

Selo tie Fiso: 7.1(.3(1.. 
4. 

Podia. 

di, laninteg.
Reconhecineento 

de Rine 
hili)107.64 Qr. 1: 

CR,VG1NALDO RODRIGUES DE ASSIS conheço a(s) firma(s) por: 
PREFEITO MUNICIPAL Semelhança ,( )Autenticidade 

De: C.tgal:actid.P. . 
. . 

Sk Jose ;#442:01; 17r/Di 

wi r Sk 
LI qpi!ltIVIV D rirmo do 4 C

Prefeito Municipal 
CPF: 471.781.833-49 

So Joffe dos Basllios-MA 
a Yliva 

Subst4tiff5Tegel—



• 

• 

'-'4i1E3 Wean • .7, i•  c-4  S 
COMP.Rci0 tOCAAVA0 PRESIMAO DE SERV1TOS 

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE TRABALHO 
(C.F ART. 7", inciso XXXIII, LEI N" 9.854/99 E LEI 8.666/93, ART. 27, INCISO 

V) 

A 
CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS/MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CPL 
PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021-CPL 
Processo Administrativo n° 00.002/2021 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
Data: 19/03/2021 11:00hrs 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de locação de 
VEICULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, EM PERFEITO ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO, SEM CONDUTOR, para manutenção das 
atividades da Câmara Municipal de Anapurus, pelo período de 09 (nove) meses, conforme as 
especificações descritas no Anexo I deste Edital. 

A empresa F D DE MENEZES, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 19.215.233/0001-30, 
Sediada na Rua Elpidio Silvino Alves, n° 01 Centro, cidade de Presidente Juscelino, 
Estado do Maranhão, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Fabiano 
Dockhorn de Menezes, portador da Carteira de Identidade n° 056370262015-0 
SSP-MA e do CPF 031889117-42, Sob pena de submeter-se à aplicação das sanções 
definidas na Lei n° 10.520/2002, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 
27 da Lei ti° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

RESSALVA: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (x). 

Presidente Juscelino (MA), 12(doze) de marco de 2021(dois mil, vinte e um). 

1>t 
F D DE MENEZES 
CNPJ.: 19.215.233/0001-30 
FABIANO DOCKHORN DE MENEZES 
PROPRIETÁRIO 
RG N° 056370262015-0 SSP-MA 
CPF N° 031889117-42 

Agic

irite cluA:41.46. 
• ib 

Rua: Elpidio Silvio° Alves n° 01, Centro- Presidente Juscelino MA - CEP: 65.140-000 
CNPJ 19.215.233.10001-30 - fabianodock@hotmail.com - Tel.: (98) 3364 1354 



ANEXO VI- DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

A 
CÃIViARA MUNICIPAL DE ANAPURUS/MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CPL 
PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021-CPL 
Processo Administrativo n° 00.002/2021 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
Data: 19/03/2021 11:00hrs 

• 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de locação de 
VEICULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, EM PERFEITO ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO, SEM CONDUTOR, para manutenção das 
atividades da Câmara Municipal de Anapurus, pelo período de 09 (nove) meses, conforme as 
especificações descritas no Anexo I deste Edital. 

A empresa F D DE MENEZES, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 19.215.233/0001-30, 
Sediada na Rua Elpidio Silvino Alves, n° 01 Centro, cidade de Presidente Juscelino, 
Estado do Maranhão, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Fabiano 
Dockhorn de Menezes, portador da Carteira de Identidade n" 056370262015-0 
SSP-MA e do CPF 031889117-42, DECLAR A, sob as penas da lei, nos termos do 
§ 2° do art. 32, da Lei Federal n° 8.666/93, que não existem fatos supervenientes que 
venham a impossibilitar a sua Habilitação na licitação em epígrafe. 

Declara, outrossim, conhecer na integra o edital e que se submete a todos os seus 
termos. 

Presidente Juscelino (MA), 12(doze) de março de 2021(dois mil, vinte e um). 
.4449

• hfr,-,  cPP: 
F D DE MENEZES ' 
CNPJ.: 19.215.233/0001-30 
FABIANO DOCKHORN DE MENEZES 
PROPRIETÁRIO 
RG N° 056370262015-0 SSP-MA 
CPF N° 031889117-42 

Rua: Elpidio Silvino Alves n° 01, Centro - Presidente Juscelino MA - CEP: 65.140-000 
CNPJ 19,215.233/0001-30 - fabianodock©hotmaii.corri -Tel.: (98) 3364 1354 



Governo do Estado do Maranhao 
secretaria de tstaao de industria e comercio - SLINL 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

EMPRESA I GCNERNO DO 
INA•Nri woonisiot•in

gm...Aso •••• 

Nome Empresarial: F 1:1 DE MENEZES 

Natureza Jundlca: Emoresand (Individual) 

Protocolo: MAC2101 053770 

MIRE (Sode) 
21101970771 

CNPJ 
19.215.233/0001-30 

Arquivemento do Alo de Memel 1 Irdolo do Athildede 
06/11/2013 16/1012013 

Enderno Complato 
Rue ELPIDIO SILVINO ALVES, N. 01. CENTRO-RUG:lento JIMMeNna/MA- CEP65140-000 

OWeto 
77.11-0-00 LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 18.13-081 IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 3329-5-01 SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL 38.11.4-00 COLETA OE 
RESIDUOS NÃO PERIGOSOS 42.99.5-98 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL MAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE INFRAESTRUMRA) 43.29-1-04 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 
DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4729-8-90 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NÃO 

i sCFICADOS ANTERIORMENTE (CAFE MOIDO. COMIDAS CONGELADAS, MEL) 4744-0-99 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL 47.51-2-01 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 
l PAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMADCA 47.54-7-01 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 47.81-0-03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47.81-4-00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E 

6RIOS 47,89-0-05 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 49,23-0.02 SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 'LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 49.24-8.00 
SPORTS ESCOLAR 58.298-00 EDiÇÃO INTEGRADA A IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS 43134/00 Cobras de terraplenagem 81.21-4-00 LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILS:IS 81.22-2-

00 IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 81.29-900 ATIVIDADE DE LIMPEZA MAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (FORNOS, CHAMINES. DUTOS DE VENTLAÇÃO, CAIXA D AGUA, CAIXA CE GORDURA, RUAS, 
TRENS. ONIBUS. EMBARCAÇÕES) 82.19-9-99 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECFICADOS ANTERIORMETE (PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, DIGITAÇÃO DE 
TEXTO, PREENCHIMENTOS DE FORMULARIOS) 4322-3-02 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 

Co000 Pod. 
EPP (Ementss de Pequeno Porte) RE 200.000,00 (duzentoo nil nook) 

010mo Ansuloornmdo 
Minim, AtoNventoo 

Skussglo 
ATIVA 

SEM STATUS 

DNA 

Nome do Eropresirio: FABIANO DOCKNORN DE MENEZES 
Idomidado, 
0563702520150 
Estedo telell: 
SOLTEIRgA; 

CPF: 
031889.117-42 
Ragene do bens: 
NÃO INFORLIAÇO 

li 

• 

II 111 111111 I 11111111 
MAC21 fli0q3770 

II II II 
Ewe Genii:18o %I enetkla ficeofeecceniente eni 22102,2021 ire 15.02.48 (horrific de Brasilia). 

Se irepressa, verificar BUM autenticidade ea httpaileiverw.erripresafaciLma.gov.br, ccre o ux1rgnXII5PCIK0H. 

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça 
Secretario Geral 
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Governo do Estado do Maranhao 
Secretaria de Estado de Indústria e comercio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhao 

CERTIDÃO ESPECÍFICA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

Certificamos que F D DE MENEZES 
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como seque: 

NIRE 21101970771 

CNPJ 19.215.233/0001-30 

r.?1,, r_ SA GovER140 
FACIL, ,== 

Protocolo: MAC2101053800 

dereço Completo ELPIDIO SILVINO ALVES, W 01, moot, CENTRO - Presidente Juscelino/MA - CEP 65140-000 

Ato 

223 
002 

223 
307 

223 
002 

002 

223 
223 
002 

002 

223 
002 

223 
315 o 
1111111111111,1111 

Situação 
All VA 
Status 

SEM STATUS 

Arquivamentos Posteriores 

Número Data Descrição 

20200440640 13/07/2020 BALANCO 
20200101102 05/02/2020 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
20190372958 05/06/2019 BALANCO 
20180779796 30/11/2018 REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO 

tn,11-q-itbA Ut FtLIUtNU KM{ IL 
20180406990 02/06/2018 BALANCO 
20180052667 06/02/2018 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
20171107535 01/08/2017 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
20170229475 09/03/2017 BALANCO 
20170229297 20/02/2017 BALANCO 
20170076172 17/02/2017 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
20150315511 27/04/2015 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
20150043942 27/01/2015 BALANCO 
20140825088 11/12/2014 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
20130879223 14/01/2014 BALANCO 
20130772003 06/11/2013 ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 
21101470771 ns/t1 0011 mist-Ric:An 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/02/2021, as 15:02159 (horário de Brasilia). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresatacli.ma.gov.br, com o código T5LGGJUH. 

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça 
— • • . — . 
...WY. C. MIN WWI GE( 

k-\ 



ESTADO DO MARANHÃO 
Camara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Médici, sin°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

ATA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021/CMAN 

ATA DA SESSÃO DE CREDENCIAMENTO, RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DO 
OFERECIMENTO DE LANCES REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N2. 002/2021/CMAN, PARA 
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS-
MA. 

As onze horas do dia 19 de Margo de dois mil e vinte e um, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
no Prédio da Camara Municipal de Anapurus (MA), localizada à Avenida Presidente Medici, s/n, Centro, 
Anapurus/Maranhao, compareceram Renan Ripardo de Sousa, Pregoeiro, com a presença da Equipe de 
Apoio, Manoel Francisco Monteles Neto e Jordan Erick Gonçalves Monteles. Aberta a sessão pelo Senhor 
Pregoeiro, o mesmo analisando o processo observou que houve a divulgação do aviso no Mural da 
Camara, em jornal de g-ande circulação no Estado e no Diário Oficial do Estado do Maranhao, todos esses 
procedimentos comprovados no referido processo. 

Comparecendo no dia e hora marcados, a relacionada a seguir, da qual foi recebido os documentos de 
credenciamento: 

ITEM EMPRESA ENDEREÇO REPRESENTANTE 

01 
F D DE MENEZES 
CNPJ: 19.215.233/0001-30 

RUA ELPIDIO SILVINO ALVES, Ng 
01, CENTRO, CEP: 65.140-000, 
PRESIDENTE JUSCELINO - MA. 

FABIANO DOCKHORN DE MENEZES 
RG 056370262015-0 SSP/MA 
CPF 031.889.117-42 

Após análise dos documentos, observando os critérios estabelecidos no Edital, o Pregoeiro e membros da 
Equipe de Apoio declaram que o representante da empresa interessada, acima especificada, estava 
credenciada a participar deste certame, sendo então anunciado a abertura da sessão e o encerramento 
da admissão de novos proponentes. 

PROPOSTA DE PRECOS 

Após o credenciamento, o Pregoeiro deu continuidade aos trabalhos com o recebimento do envelope de 
Proposta de Preços e de Habilitação da empresa credenciada. Passou-se 5 fase de analise da proposta de 
preços, verificando a conformidade da mesma com as exigências do Edital, constatando que atende aos 
requisitos solicitados, sendo declarada classificada e em seguida rubricada por todos os presentes. 

0 valor inicial da proposta ficou conforme demonstrativo abaixo: 

VALOR INICIAL: 
EMPRESA VENCEDORA VALOR MENSAL-R$ VALOR ANUAL (9 MESES) 

-R$ -------------
F D DE MENEZES 
CNPJ: 19.215.233/0001-30 R$4.200,00 37.800,00 

Total R$ 37.800,00 
Valor global do certame: R$37.800 00 (trinta e sete mil  e oitocentos reais . 

FASE DE LANCE E NEGOCIAÇÃO 

Ato Continuo, o Pregoeiro negociou com o licitante presente um desconto para o valor apresentado, 
obtendo êxito, pois conseguiu baixar o preço da proposta para R$36.900,00 (trinta e seis mil e novecentos 
reais), uma economia de 900,00 (novecentos reais). A empresa vencedora se comprometeu em entregar 
5 Equipe de Apoio em, no máximo, dois dias, a nova proposta de pregos adequada ao novo valor, 
conforme tabela abaixo: 

Avenida Presidente Médici, sin° — Centro — Anapurus — MA. 



ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Médici, s/n°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

EMPRESA VENCEDORA VALOR MENSAL-R$ VALOR ANUAL (9 MESES) 
-R$ 

F D DE MENEZES 
CNN: 19.215.233/0001-30 R$4.100,00 36.900,00 

Total R$ 36.900,00 

Valor global Adequado do certame: R$36.900,00 (trinta e seis mil e novecentos reais); 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Prosseguindo, passou-se a fase de análise e exame da documentação da Empresa vencedora, pelo 

Pregoeiro e Membros da Equipe de Apoio. Após análise, toi verificado que a documentação de habilitação 

(jurídica, fiscal, econômica e capacidade técnica) da referida empresa estava de acordo com o solicitado 

no Edital, a qual fará parte dos autos. Em seguida, a documentação foi rubricada por todos os presentes, 

sendo declarada habilitada e vencedora do certame. 

ENCERRAMENTO 

A sessão foi encerrada às 12:00 e, para constar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo licitante 
presente, pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, depois de lida e achada conforme por todos. 

comissÃo ASSINATURA 

RENAN RIPARDO DE SOUSA - PREGOEIRO 

MANOEL FRANCISCO MONTELES NETO — EQUIPE 
DE APOIO 

----94( \ 

JORDAN ERICK GONÇALVES MONTELES — 

EQUIPE DE APOIO 

LICITANTE ASSINATURA 

F D DE MENEZES 

REP: FABIANO DOCKHORN DE MENEZES 

Publicada em 19/03/2021 por afixação no hall da Cãm ara, em local de amplo e fácil acesso ao público. 

Avenida Presidente Medici, s/n° — Centro — Anapurus — MA. 



ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Médici, sin°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

I ERMO DE ADJUDICAÇÃO 

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021/CMAN 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 

DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS-MA. 

AMPARO LEGAL: Leis nrs 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

0 Pregoeiro e Equipe de Apoio, no uso das suas atribuições, e com base no disposto no art. 

3°, inciso IV, da Lei n.° 10.520/02, e do que consta destes autos, 

RESOLVE: 

ADJUDICAR o objeto deste certame para a empresa: 

EMPRESA VENCEDORA CNPJ ENDEREÇO 

F D DE MENEZES 19.215.233/0001-30 
RUA ELPIDIO SILVINO ALVES, N° 01, CENTRO, 

CEP: 65.140-000, PRESIDENTE JUSCELINO - MA. 

VALOR DA PROPOSTA: 

ITEM EMPRESA VALOR 
MENSAL VALOR ANUAL (9 MESES) 

01 F D DE MENEZES R$4.100,00 
(quatro mil e cem reais) 

R$36.900,00 (trinta e seis mil e 
novecentos reais) 

VALOR ADJUDICADO DO CERTAME: 

R$36.900,00 (trinta e seis mil e novecentos reais). 

Os autos estão com vista franqueada aos interessados para os efeitos do disposto no art. 109, 

inciso I, alínea 'b" do Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos. 

Anapurus (MA), 22 de Março de 2021 

p. 
RENAN RI R*0 DE SOUSA 

P egoefro 

ilia/14;1- W 
dAj NlqL RANCISCO M NTELES 

Equipe de Apoio 



ESTADO DO MARANHÃO 
Camara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Médici, s/n°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

e(zo dod-JAA igfal JORDAN , JORDAN ERICK GO ÇALVES MONTELES 

Equipe de Apoio 

Publicado em 22.03.2021 por afixação no átrio da Cimara Municipal de Anapums (MA), em local de amplo e fácil acesso ao palico (Constituição 
do Estado do Maranhão, art. 147, inc. IX); (STJ - 1 Turma - Resp. n" 105.232/CE - Rei Min. Garcia Vieira - j. 15/09/97 - ac. um. - l)JU de 20.10.97, 
seção 1, p. 52977). 

Anapurus (MA), 22 de Margo de 2021 

Manoel Francisco Monteles Neto 
Equipe de Apoio 



ESTADO DO MARANHÃO 
Camara Municipal de Anaptums-MA 

Avenida Presidente Médici, sin°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

PROPOSTA ADEQUADA 

OBJETO:

Contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de locação de veículos 

para manutenção das atividades da Camara 

Municipal de Anapurus-MA. 

6 
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ANEXO IV — PROPOSTA DE PREÇOS (ADEQUADA) 

A 
CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS/MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO —CPL 
PREGÃO PRESENCIAL IV° 002/202I-CPL 
Pro cesso Administrativo n°00.002/2021 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
Data: 19/03/2021 11:00hrs 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de locação de 
VEICULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, EM PERFEITO ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO, SEM CONDUTOR, para manutenção das atividades 
da Câmara Municipal de Anapurus, pelo period() de 09 (nove) meses, conforme as especificações 
descritas no Anexo I deste Edital. 

Pelo presente, 
submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à licitação em 
epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que 
venham a ser verificados na preparação da mesma c declaramos ainda que, ternos pleno 
conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com 
a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital. 

Declaramos a aceitação plena e integral de todos os termos previstos no presente 
instrumento convocatório, seus Anexos e leis aplicáveis. 

1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, 
especialmente da Lei n'10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei n°8.666, de 1 de junho de 

1993 e das cláusulas constantes do Edital. 
2. Propomos à CÂMARA Municipal de ANAPURUS - MA pelo preço total abaixo 
declinado nas condições estabelecidas, prestar os serviços objeto do PREGÃO 
PRESENCIAL N°. 002/20211CMAN. 
3. 0 prazo de validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data da sua 
entrega. 
4. 0 prazo da locação será até 31.12.2021. 

Declaramos que estão inclusos nas propostas, todas as despesas, inclusive aquelas 
relativas a taxas, impostos, encargos sociais e quaisquer outras que possam influir direta 
e indiretamente no custo de execução dos serviços. 

INFORMAC CIES DO LICITANTE: 
RÃ/AU SOCIAL: F D DE MEN EZES 
CNPJ: 19.215.233/0001-30 1NSC. EST: 124239137 
END: Elpidio Silvino Alves n° 01 Centro Presidente Juscelino — MA 
CEP: 65.140-000 

EL: (98) 98183-3387 CONTATO: Fabiano Dockhom 

Rua: Elpfdio Silvia() Alves n` 01, Centro - Presidente Juscelino MA - CEP. 65.140-000 1
CNPJ 19.215.233/0001-30 - E-mail: fabianodock@hotmail.com - Tel.: (98) 3364 1354 4/ 



EMAIL: fabianodock@hotmail.com 
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO 

CO.IACRCIO, LOC. 'I 

BRASIL AG:3649-8 C/C :44358-

VALOR TOTAL DA PROPOSTA DE PRECOS RS 36.900,00 (TRINTA E SEIS 
MIL, NOVECENTOS REAIS) 

• • 'OS 
. UM MESES QUANT POR 

EXTENSO 
PREÇO ----ROMPF—
UNIT R$ EXTENSO MENSAL R$ 

• E, : 
EXTENSO 

._ .., it or*: . „ .. . , . 

MESE 

0110 

VEICULO TIPO 
CAMINHONETE, 
CABINE 
DUPLA, EM 
PERFEITO ESTADO 
DE 
CONSERVAÇÃO 
FUNCIONAMENTO, 
SEM 
CONDUTOR: dotado 
de todos os 
equipamentos 
obrigatórios por lei, 
para 
prestação de serviços 
pelo periodo de 09 
(nove) meses 

UNID 9 1 
quatro mi 

e cem 

reais 

R$ 
4.100,00 

quatro mil e 
cem reais 

R$ 
4.100,00 

trinta e seis
mil e 

novecentos 
reais

R$ 36.900,00 

TOTAL 
R$

trinta e seis mil e
novecentos reais — .. 

• 

NOME E QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA 
ASSINATURA DO CONTRATO, OU COM PROCURAÇÃO, COM PODERES 
ESPECIFTCOS, SE FOR CASO. 
ASSINATURA DO CONTRATO: Fabiano Dockhom de Menezes, Sócio — 
Administrativo, portador da Carteira de Identidade n° 056370262015-0 SSP-MA e do 
CPF N° 03188911742. 
O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, mensalmente, em favor da contratada, 
em até 10 (dez) dias Ateis, contados da data de recebimento da Nota Fiscal, desde que não haja 
fator impeditivo provocado pela CONTRATADA. 

Pre idente Juscelino (MA), 1 9(dezenove) de março de 2021 (dois mil, vinte e um). cl .

j) • ci 
F D DE MENEZES 
CNPJ.: 19.215.233/0001-30 
FABIAN° DOCKHORN DE MENEZES 
PROPRIETÁRIO 
RG N° 056370262015-0 SSP-MA 
CPF N° 031 f1619117-42 

Rua: Elpidio Silvino Alves n° 01, Centro - Presidente Juscelino MA- CEP: 65.140-000 
CNPJ 19.215.23310001-30 - E-mail: fabianodock@hotmail.com - Tel.. (98) 3364 1354 



ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Medici, s/n°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL - N° 002/2021/CMAN 

A Câmara Municipal de Anapurus - MA, por intermédio do Pregoeiro, torna público o resultado do 

Pregão Presencial n° 002/2021/CMAN, que teve como objeto a Contratação de empresa 

especializada para prestação de serviços de locação de veículos para manutenção das atividades 

da Câmara Municipal de Anapurus-MA. Saiu como VENCEDORA da licitação supracitada, a 

empresa: 

ITEM EMPRESA CNPJ ENDEREÇO 

01 F D DE MENEZES 19.215.233/0001-30 RUA ELPIDIO SILVINO ALVES, N°01, CENTRO, 
CEP: 65.140-000, PRESIDENTE JUSCELINO — MA. 

Com proposta apresentada no seguinte valor: 

ITEM EMPRESA VALOR 
MENSAL VALOR ANUAL (9 MESES) 

01 F D DE MENEZES R$4.100,00 
(quatro mil e cem reais) 

R$36.900,00 (trinta e seis mil e 
novecentos reais) 

Considerando que o critério de julgamento foi por Menor Prego Global. 

0 Pregoeiro informa ainda, que os autos do Processo encontram-se com vista franqueada 

aos interessados a partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente da 

Câmara Municipal de Anapurus - MA. 

Anapurus - (MA), 22 de março de 2021 

IAP I 
RENAN RIP "" I • DE SOUSA 

Pregoeiro 

11 47AlqL ANCISCO deN ELES‘O 
(4/1142 

Equipe de Apoio 

/ P
O
lit244 (P jPG4c ¡An &

OR DAN ERICK GONÇALVES MONTELES 
Equipe de Apoio 

Publicada em 22/ 1)3/2021 por afocae5o no hall da Prefeitura e no átrio da Câmara Municipal, em local de amplo c tied acesso ao público. 



ESTADO DO MARANHÃO 
Camara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Medici, s/n°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

RELATÓRIO 

PREGÃO PRESENCIAL n° 002/2021/CMAN 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de 
veículos para manutenção das atividades da Câmara Municipal de Anapurus-MA. 

Ao 
Exmo. Sr. ADEMAR ESTEVES DE SANTANA 
Presidente da Camara Municipal de Anapurus - MA. 

0 Pregoeiro e Equipe de Apoio dessa Câmara Municipal, em cumprimento aos dispositivos legais, 
vem apresentar a V. Excelência o relatório referente à apuração do Pregão Presencial n° 
002/2021/CMAN que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de locação de veículos para manutenção das atividades da Camara Municipal de 
Anapurus-MA. 

As despesas decorrentes da apuração do Pregão Presencial mencionado correrão à conta da 
seguinte dotação orçamentária: 

01 01 00 PODER LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL 
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. 

De acordo com a Lei n°8666 de 21 de junho de 1993, e legislações pertinentes foram convidadas 
através da imprensa - Diário Oficial do Estado do Maranhao, Jornal 0 Imparcial e no Mural de 
Avisos da Câmara Municipal, com antecedência minima de 8(oito) dias úteis, todas as empresas 
do ramo pertinente ao objeto licitado, comparecendo e estando apta a participar do certame 
a empresa: 

ITEM EMPRESA ENDEREÇO REPRESENTANTE 

01 
F D DE MENEZES F D DE 
MENEZES 
CNN: 19.215.233/0001-30 

RUA ELPIDIO SILVINO ALVES, 
N°01, CENTRO, CEP: 65.140- 

000, PRESIDENTE JUSCELINO — 
MA. 

FABIANO DOCKHORN DE 
MENEZES 
RG 056370262015-0 SSP/MA 
CPF 031.889.117-42 

Na sessão de julgamento, após a apuração e classificação da documentação e proposta, saiu 
vencedora deste certame a empresa: 

EMPRESA VENCEDORA CNPJ ENDEREÇO VALOR DA 
PROPOSTA 

F D DE MENEZES 19.215,233/0001-30 

RUA ELPIDIO SILVINO ALVES, 
N°01, CENTRO, CEP: 65.140- 

000, PRESIDENTE JUSCELINO — 
MA. 

R$4.100,00 
Mensal; 

R$36.900,00 
9 Meses. 

Face ao exposto, este Pregoeiro submete a elevada consideração de Vossa Excelência o 
presente Relatório junto com todo o processo licitatório para a devida apreciação e 
homologação. 

J6Ç) 



ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente 1146clici, sin°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

Anapurus - (MA), 22 de Margo de 2021 

Al\ 
RENAN RIP • RDO B E SOUSA 

Pregoeiro 

4119NOEL F ANCIS4C11:gtELES 

Equipe de Apoio 

b4LA. A<DoiL 
ORDAN ERICK GO AL)ES MONTELES 

Equipe de Apoio 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Médici, s/n°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

A 
Assessoria Jurídica 

ASSUNTO: Analise do processo licitatório PP 
002/2021/CMAN para a Contratação de 
empresa especializada para prestação de 
serviços de locação de veículos para 
manutenção das atividades da Camara 
Municipal de Anapurus-MA. 

Senhor(a) Assessor(a) Jurídico, 

Encaminhamos para análise de V. Sa., o processo licitatório Pregão Presencial 

n° 002/2021/CMAN, solicitação oriunda do Gabinete do Presidente, objetivando a 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de 

veículos para manutenção das atividades da Camara Municipal de Anapurus-MA, 

atendendo ao que determina o Art. 38, Parágrafo Único, da Lei 8.666/93. 

Anapurus (MA), 22 de Março de 2021 

Atenciosamente 

Renan Rip.rto de ousa 
Pregoeiro/CMAN/MA 



ESTADO DO MARANHÃO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
CNPJ: 12.121.042/0001-60 
Avenida Jogo Francisco Monteles, 645- Centro 
Anapurus - MA 

PROCESSO: 002/2021/CMAN 
ORIGEM: Comissão Permanente de Licitação - CPL 
INTERESSADO: Pregoeiro 
ASSUNTO: Processo licitatório para contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de locação de veículos para manutenção das atividades cia Câmara Municipal de 
Anapurus-MA. 

PARECER N.° 08/2021 IAJCM A 

EMENTA: ADMINSTRATIVO. PROCESSO LICITATÓRIO. PREGÃO 
PRESENCIAL. ANALISE DE LEGALIDADE E CONFORMIDADE DE 
PROCESSO LICITATORIO. Estando o procedimento regular, esta 
Assessoria Jurídica se manifesta pelo atendimento dos requisitos 
constantes na Lei n.° 10.520/02 e na Lei n° 8.666/93, em seu aspecto formal. 

Trata-se de processo administrativo desencadeado por oficio elaborado e assinado pelo 

Presidente da Camara Municipal de Anapurus, solicitando a contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de locação de veiculos para manutenção das atividades da Camara Municipal de 

Anapurus-MA. 

Instaurado o procedimento licitatório sob a modalidade Pregão Presencial, nos termos da 

Lei Federal n.° 10.520/02. 

Esta Procuradoria já se manifestou anteriormente, neste autos, a cerca da regularidade da 

minuta do edital e do contrato, entendendo, naquela oportunidade, que os atos estavam regulares. 

Pois bem. 0 processo licitatório deve sempre ser iniciado e devidamente autuado, 

protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva com a indicação resumida de seu objeto e 

do recurso próprio para a despesa. 

sabido que cada modalidade de licitação prevô requisitos e pressupostos próprios, 

adequada a cada objeto (bem ou serviço) que se deseja contratar. A licitação foi enquadrada na 

modalidade Pregão Presencial. Confeccionado o edital, também restaram elaborados os termos, anexos 

e juntada.s as documentações necessárias. 

Iniciada a fase externa, observo que os interessados foram convocados corn a divulgação 

do edital, que respeitou o prazo mínimo exigido em lei. 0 edital, repita-se, cumpriu os requisitos, com 
_41
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ESTADO DO MARANHÃO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
CNPJ: 12.121.042/0001-60 
Avenida Joao Francisco Monteles, 645 Centro 
Anapurus - MA 

prazo não inferior a uma oitava dc dias para os intcrcssados prepararem c apresentarem suas propostas, 

o que foi respeitado. 

Não foram apresentadas impugnações A. presente licitação. 

Julgadas as propostas do licitante regularmente credenciado, que, segundo o Pregoeiro e 

demais membros da equipe, estavam com as documentações em conformidade com as exigências 

editalicias. 

0 licitante credenciado apresentou proposta de preço, de acordo com o que consta no 

Termo de Referência e solicitação de despesa, compatível com valor orçado para os bens, que foi 

declarado vencedora, inclusive coin a apresentação de proposta adequada. 

De todo o narrado e explanado, e não tendo havido recursos, não tendo sido constatado 

qualquer erro grosseiro ou assemelhado, tendo sido todas as ressalvas já realizadas, poderá a autoridade 

responsável homologar o resultado do certame e adjudicar o objeto, com atendimento de todas as normas 

editalícias, concluindo com a contratação do licitante tido como vencedor, observados os prazos de Lei 

e do Edital, e as publicações de praxe na imprensa oficial. 

E o parecer, salvo melhor juizo. 

Devolvam-se os autos à CPL para conhecimento, providências e demais 

deliberações ao seu cargo. 

Anapurus, em 23 de março de 2021. 

Tudo é Direito! 

ii Lessa S 
Assessor Jurídico 

OAB/MA n.° 15.749 

napuru; 
cemar a minvideo 

Um Pair a eery* do Povo! 



ESTADO DO MARANHÃO 
Camara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Medici, s/n°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

PREGÃO PRESENCIAL N° 002/20211CMAN 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
locação de veículos para manutenção das atividades da Camara Municipal 
de Anapurus-MA. 
AMPARO LEGAL: Lei Federal n° 10.520/02 e 8.666/93. 

HOMOLOGAÇÃO 

0 Presidente da Camara Municipal de Anapurus (MA) no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, HOMOLOGA o objeto do PREGÃO 
PRESENCIAL em referência, em favor da Empresa: 

EMPRESA VENCEDORA CNPJ ENDEREÇO 

F D DE MENEZES 19.215.233/0001-30 
RUA ELPIDIO SILVINO ALVES, N°01, 

CENTRO, CEP: 65.140-000, PRESIDENTE 
JUSCELINO - MA. 

VALOR DA PROPOSTA: 

ITEM EMPRESA VALOR 
MENSAL 

VALOR ANUAL (9 MESES) 

01 F D DE MENEZES 
R$4.100,00 

(quatro mil e cem 
reais) 

R$36.900,00 (trinta e seis 
mil e novecentos reais) 

VALOR HOMOLOGADO DO CERTAME: R$36.900,00 (trinta e seis mil e novecentos 
reais), em consonancia com as especificações do Termo de Referência e da 
Proposta de Pregos, parte integrante do Edital, e com os dispositivos da Lei 
Federal n° 10.520/02 e 8.666/93. 

Publique-se. Cumpra-se. 

Anapurus (MA), 24 de março de 2021. 

Ade 
Presidente da 

Anapur 

Gomm 

41111117 1171;: ir.I\ Municipal 
s-MA. 

Publicada em 24/03/2021 por afixação no atria da Prefeitura e no átrio da Camara Municipal, em local de amplo e fácil acesso ao público. 



ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapttrus-MA 

Avenida Presidente Medici, sin°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

CONVOCACAO 

Ao 
Ilmo. Sr. FABIANO DOCKHORN DE MENEZES 
Representante Legal da Empresa F D DE MENEZES 

Assunto: Convocação para assinatura do contrato 
Referente: Processo Licitatório 002/2021/CMAN — Pregão Presencial n° 002/2021/CMAN 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos para 
manutenção das atividades da Câmara Municipal de Anapurus-MA. 

• Prezado Senhor, 

Convocamos V.S.@ para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, comparecer a esta Câmara Municipal 

de Anapurus/MA, e assinar o contrato de prestação de serviço, de acordo com as especificações contidas no 

Termo de Referência e na Proposta de Preços anexos ao PREGÃO PRESENCIAL n2 002/2021/CMAN. 

Salientamos que a recusa injustificada implicará na aplicação da penalidade prevista na Legislação 

vigente do instrumento convocatório. 

Anapurus (MA), 24 de Margo de 2021. 

(/0 .01 4tit 

Manoel rancisco Monteles Neto 
Secretário/Equipe de Apoio 

RECEBI EM:Z-- / / 14324/

F D DE MENEZES 



ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Médici, sin°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

PREGÃO N° 002/2021/CMAN— CPL 

CONTRATO N" 005/2021 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A 
CÂMARA MUNICIPAL ANAPURUS -MA, E 
DE OUTRO LADO, A EMPRESA F D DE 
MENEZES. 

Pelo presente instrumento de contrato de fornecimento, que entre si fazem, de um lado a CÂMARA 
MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o n° 
12.121.042/0001-60, situada i Avenida Presidente Médici, s/n°, Centro, neste ato representado pelo seu 
Presidente: Sr. ADEMAR ESTEVES DE SANTANA, RG 000058786096-0 SSP/MA, CPF 813.409.403-10, 
residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado, 
F D DE MENEZES, doravante denominada CONTRATADA, sediada i RUA ELPIDIO SILVINO ALVES, 
N°01, CENTRO, CEP: 65.140-000, PRESIDENTE JUSCELINO — MA, CNPJ n°. 19.215.233/0001-30, neste 
ato representada pelo seu Proprietário, Sr. FABIANO DOCKHORN DE MENEZES, brasileiro, RG 
056370262015-0 SSP/MA e CPF 031.889.117-42„ têm entre si, ajustado o presente Contrato de Prestação de 
Serviços, cuja lavratura foi regularmente autorizada em despacho constante no Processo Administrativo n° 
00.00.002/2021/CMAN, da licitação na modalidade Pregão n° 002/2021/CMAN-CPL e seus anexos, e ainda 
da proposta adjudicada que a este integram, independentemente de transcrição, submetendo-se as parte is 
disposições constantes da Lei n° 10.520/2002, Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante As 
Cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de local.* de veículos para manutenção das 
atividades da Camara Municipal de Anapurus-MA, em perfeito estado de conservação e funcionamento, para 
o período de 09 (nove) meses, conforme as especificações descritas no Anexo I  que passará a ser parte 
integrante deste instrumento, quando de sua assinatura. 

CLAUSULA SEGUNDA: ORDEM DE PRIORIDADE 

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. 

CLAUSULA TERCEIRA: DA PRESTAÇÃO, RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A prestação, o recebimento e a aceitação dos serviços serão feitos na forma, nas condições e nos prazos 
definidos no Edital de Pregão Presencial n° 002/2021/CMAN e seus Anexos. 

CLAUSULA QUARTA: DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

0 valor mensal do presente Contrato é de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) para o serviço, que serão pagos 
em parcelas mensais, de acordo com a solicitação da CONTRATANTE. 

EMPRESA VENCEDORA VALOR MENSAL-RS VALOR ANUAL (9 MESES) -R$ 
F D DE MENEZES 
CNPJ: 19.215.233./0001-30 R$4.100,00 36.900,00 

Total R$ 36.900,00 



ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Médici, s/n°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

0 pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE, mediante depósito em conta corrente da 
CONTRATADA no Banco do Brasil, conta n° 44358-1 agência 3649-8 mensalmente, pela prestação dos 
serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Setor competente da 
CONTRATANTE, acompanhada da via original das solicitações emitidas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida mensalmente, constando preço unitário e total. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

A Nota Fiscal/Fatura apresentada com valores ou especificações incorretas sera devolvida a CONTRATADA, 
para que esta efetue a correção no prazo de 24 horas, devendo o prazo para pagamento ser contado a partir da 
reapresentação da Nota Fiscal/Fatura. 

PARÁGRAFO QUARTO 

0 eventual atraso no pagamento sujeitará a CONTRATANTE à multa de 0,33% (trinta e três centésimos por 
cento) ao dia, sobre o valor vencido, até o limite de 10% (dez por cento), desde que, para tanto, não tenha 
concorrido a CONTRATADA. 

CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE 

0 valor dos serviços propostos pela CONTRATADA não sera alterado durante a vigência do Contrato. 

CLÁUSULA SEXTA: VIGÊNCIA 

0 prazo de vigência deste Contrato sera até 31.12.2021 com inicio a partir da assinatura do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

A despesa de que trata o objeto, está a cargo do elemento orçamentário: 
01 01 00 PODER LEGISLATIVO — CÂMARA MUNICIPAL 
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
3.3.90.39 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA JURÍDICA. 

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 previa defesa, aplicar 
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 coin a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 



ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Médici, sin', Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

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 miter compensatório, e seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da 
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a) São obrigações da Contratada, além das outras já estabelecidas no item 4 do Termo de 
Referencia: 

b) Arcar corn toda e qualquer despesa relativa a realização dos serviços objeto da contratação, 
dentre elas, translado, hospedagem, alimentação de motoristas, funcionários ou prepostos da 
empresa contratada ou quaisquer outras despesas concernentes a fiel execução do objeto do 
contrato, assim como taxas, contribuições e encargos sociais. 

c) Responsabilizar-se por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, eventualmente, venha a sofrer 
o CONTRATANTE ou terceiros, em decorrência da prestação de serviços objeto deste 
contrato. 

d) Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar 
CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da prestação de 
serviços, não sendo o CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos 
indiretos ou lucros cessantes. 

e) Permitir que o CONTRATANTE, sempre que convier, fiscalize a realização de serviços. 

f) Prestar esclarecimentos ao CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a 
envolva independente de solicitação. 

g) Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e municipais. 

h) Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito ao CONTRATANTE, a 
ocorrência de qualquer impedimento à realização dos serviços objeto deste contrato. 

i) Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de trabalho serão de 
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, assim como, no caso de ajuizamento de 
reclamações trabalhistas, 

j) Prestar os serviços com zelo, atuando com lealdade, honestidade, idoneidade e eficiência, 
assim como, apresentar a respectiva Nota Fiscal para fins de atestação e liquidação pelo 
CONTRATANTE. 



ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Medici, s/n°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

k) Proceder A prestação e execução dos serviços, de acordo com sua proposta e, com as normas 
e condições previstas no Edital de Pregão Presencial n° 002/2021/CMAN e anexos, inclusive 
com as prescrições do Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos, respondendo civil 
e criminalmente, pelas consequências de sua inobservância total ou parcial. 

1) Aceitar, nas mesmas condições pactuadas, eventuais acréscimos ou supressões no objeto do 
contrato, dentro dos limites estabelecidos na Lei n° 8.666/93 e alterações. 

m) Disponibilizar somente motoristas, habilitados e com experiência; 

n) Substituir imediatamente o veiculo por outro similar, com a mesma capacidade de passageiros 
e em perfeito estado de conservação, que por qualquer motivo venha a ter sua circulação 
interrompida. 

o) Comparecer, sempre que convocada, ao local designado pela CONTRATANTE, por meio 
de pessoa devidamente credenciada, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, para 
exame e esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados com o serviço contratado; 

p) Manter a CONTRATANTE informada de todos os detalhes do serviço, de acordo com as 
conveniências desta; 

CLAUSULA DÉCIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

a) 

b) 

Pagar A CONTRATADA, pelo serviço, o preço estabelecido no Contrato. 

Designar, por meio de portaria, pessoas responsáveis pelo encaminhamento e fiscalização do 
objeto ora pactuado. 

c) Aquelas contidas no Edital de Pregão Presencial n° 002/2021/CMAN, aqui não transcritas. 

d) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas As 
obrigações contratuais. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO 

0 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. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA PUBLICAÇÃO 



ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Médici, sin°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

A CONTRATANTE fará publicar o resumo do presente Contrato no Diário Oficial do Estado, após sua 
assinatura, obedecendo o prazo previsto no Parágrafo Único, do artigo 61, da Lei n.° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO 

Fica eleito o Foro da Cidade de ANAPURUS, Estado do Maranhao, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas 
do presente instrumento. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, para que surtam um só efeito, As quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, 
CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

ANAPURUS - MA, 25 de Marco de 2021. 

ADE 
r:
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VEREADOR 'RESIDENTE 

F D DE MENEZES 
FABIANO DOCICHORN DE MENEZES — Proprietário 

Pela Contratada 

(1) 

TESTEMUNHAS: 

(2) 

CPF n° 

CPF n° 



ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Medici, s/n°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

RESENHA DE CONTRATO 

RESENHA DE CONTRATO N° 005/2021- REF. Pregão 
Presencial N° 002/2021/CMAN - PARTES: A Camara Municipal 
de Anapurus - MA, como CONTRATANTE, inscrita no CNPJ 
12.121.042/0001-60 e a Empresa F D DE MENEZES F D DE 
MENEZES, CNPJ: 19.215.233/0001-30; OBJETO: Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de locação de 
veículos para manutenção das atividades da Camara Municipal de 
Anapurus-MA; VALOR MENSAL: R$4.100.00 (quatro mil e cem 
reais). PRAZO DE EXECUÇÃO: 9 meses; VIGÊNCIA: At6 
31/12/2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 01 Legislativa —01. 
031 Ação Legislativa —01 031 0001 ADMINISTRAÇÃO GERAL 
— 01 031 0001 2001 MANUTENÇÃO E FUNC. DA CAMARA 
LEGISLATIVA; 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES; 3.3.00.0.0 
Outras Despesas Correntes - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros 
— Pessoa Jurfdica, Camara Municipal de Anapurus (MA), 25 de 
março de 2021. Ademar Esteves de Santana — Presidente da Camara 
Municipal. 



ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Médici, s/n°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

ORDEM DE SER VIÇO 

PREGA-0 PRESENCIAL N° 002/2021/CMAN 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS-MA. 
AMPARO LEGAL: Lei Federal n° 10.520/2002 e 8.666/93. 

A Câmara Municipal de ANAPURUS/MA, representada por seu Presidente, abaixo assinado, 
autoriza a empresa F D DE MENEZES, inscrita no CNPJ n°. 19.215.233/0001-30, estabelecida na.

gi RUA ELPIDIO SILVINO ALVES, N°01, CENTRO, CEP: 65.140-000, PRESIDENTE JUSCELINO 
— MA, doravante denominada CONTRATADA, a executar o serviço objeto do Pregão Presencial n° 
002/2021/CMAN, conforme discriminado abaixo: 

• 

ITEM EMPRESA VALOR MENSAL VALOR TOTAL CONTA CORRENTE 

01 F D DE MENEZES 
R$4.1 00,00 

(quatro mil e cem 
reais) 

R$36.900,00 (trinta e 
seis mil e novecentos 

reais) 

Agdncia: 3649-8 
Conta Corrente: 44358-1 

Banco do Brasil 

VALOR CONTRATADO: R$36.900,00 (trinta e seis mil e novecentos reais). 

Publique-se por afixação no local de costume. 

Anapurus (MA), 26 de março de 2021 

ecrg- OE 

ADEMAR TANA 
cum* hiut  ANAPuRus 

Veread aterftliid en te 

Publicada ern 26/03/2021 por afncaçâo no átrio da Camara Municipal, em local de amplo e fácil acesso ao público. 
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