
Informações gerais

Histórico de movimentações

Processo:
PR2021.01/CLHO-03527

Data de abertura:
10/12/2021 01:57:57

Data limite de conclusão
Não informada

Assunto inicial:
Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da frota 2022

Nome do emitente:
Danniele Almeida Marques

Setor do emitente:
Departamento de Compras e
Almoxarifado

Nome do destinatário:
Patrícia da Silva Barros

Setor do destinatário:
Departamento de Compras e
Almoxarifado

Protocolo Assunto Data de abertura
Data de

transação Situação

PT2021.01/CLHO-
19979

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

10/12/2021
01:57:57

11/12/2021
22:57:57

Criado

PT2021.01/CLHO-
19979

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

10/12/2021
01:57:57

11/12/2021
22:57:57

Tramitado

PT2021.01/CLHO-
19979

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

10/12/2021
01:57:57

13/12/2021
10:21:55

Recebido

PT2021.01/CLHO-
19989

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

13/12/2021
11:54:13

13/12/2021
11:54:13

Tramitado

PT2021.01/CLHO-
19989

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

13/12/2021
11:54:13

13/12/2021
11:58:03

Recebido

PT2021.01/CLHO-
20392

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

21/12/2021
16:36:09

21/12/2021
16:36:09

Tramitado

PT2021.01/CLHO-
20392

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

21/12/2021
16:36:09

21/12/2021
16:36:22

Recebido

PT2021.01/CLHO-
20448

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

22/12/2021
16:13:13

22/12/2021
16:13:13

Tramitado

PT2021.01/CLHO-
20448

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

22/12/2021
16:13:13

22/12/2021
16:31:01

Recebido

PT2021.01/CLHO-
20462

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

22/12/2021
17:32:05

22/12/2021
17:32:05

Tramitado

PT2021.01/CLHO-
20462

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

22/12/2021
17:32:05

24/12/2021
08:40:35

Bloqueado

PT2021.01/CLHO-
20462

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

28/12/2021
13:36:54

28/12/2021
13:36:54

Desbloqueado

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado



PT2021.01/CLHO-
20605

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

28/12/2021
13:36:54

28/12/2021
13:36:54

Tramitado

PT2021.01/CLHO-
20605

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

28/12/2021
13:36:54

03/01/2022
13:11:49

Recebido

PT2022.01/CLHO-
20727

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

03/01/2022
20:48:11

03/01/2022
20:48:11

Tramitado

PT2022.01/CLHO-
20727

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

03/01/2022
20:48:11

04/01/2022
09:27:06

Recebido

PT2022.01/CLHO-
21282

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

17/01/2022
19:03:56

17/01/2022
19:03:56

Tramitado

PT2022.01/CLHO-
21282

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

17/01/2022
19:03:56

17/01/2022
19:06:10

Recebido

PT2022.01/CLHO-
21283

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

17/01/2022
19:10:28

17/01/2022
19:10:28

Tramitado

PT2022.01/CLHO-
21283

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

17/01/2022
19:10:28

19/01/2022
10:57:33

Recebido

PT2022.01/CLHO-
21461

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

21/01/2022
12:28:08

21/01/2022
12:28:08

Tramitado

PT2022.01/CLHO-
21461

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

21/01/2022
12:28:08

22/01/2022
08:53:19

Bloqueado

PT2022.01/CLHO-
21461

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

27/01/2022
18:49:40

27/01/2022
18:49:40

Desbloqueado

PT2022.01/CLHO-
21703

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

27/01/2022
18:49:40

27/01/2022
18:49:40

Tramitado

PT2022.01/CLHO-
21703

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

27/01/2022
18:49:40

27/01/2022
18:49:49

Recebido

PT2022.01/CLHO-
21704

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

27/01/2022
18:54:07

27/01/2022
18:54:07

Tramitado

PT2022.01/CLHO-
21704

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

27/01/2022
18:54:07

28/01/2022
09:45:03

Recebido

PT2022.01/CLHO-
21704

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

27/01/2022
18:54:07

11/02/2022
08:31:51

Bloqueado

PT2022.01/CLHO-
21704

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

11/02/2022
16:27:14

11/02/2022
16:27:14

Desbloqueado

PT2022.01/CLHO-
21704

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

11/02/2022
16:27:14

11/02/2022
16:27:14

Recebido

PT2022.02/CLHO-
22293

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

11/02/2022
16:32:12

11/02/2022
16:32:12

Tramitado

PT2022.02/CLHO-
22293

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

11/02/2022
16:32:12

11/02/2022
16:33:18

Recebido

Protocolo Assunto Data de abertura
Data de

transação Situação

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado



PT2022.02/CLHO-
22297

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

11/02/2022
16:34:27

11/02/2022
16:34:27

Tramitado

PT2022.02/CLHO-
22297

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

11/02/2022
16:34:27

11/02/2022
16:35:26

Recebido

PT2022.02/CLHO-
22299

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

11/02/2022
16:36:46

11/02/2022
16:36:46

Tramitado

PT2022.02/CLHO-
22299

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

11/02/2022
16:36:46

23/02/2022
10:57:59

Recebido

PT2022.02/CLHO-
22835

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

23/02/2022
11:02:14

23/02/2022
11:02:14

Tramitado

PT2022.02/CLHO-
22835

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

23/02/2022
11:02:14

23/02/2022
11:02:21

Recebido

PT2022.02/CLHO-
22836

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

23/02/2022
11:05:08

23/02/2022
11:05:08

Tramitado

PT2022.02/CLHO-
22836

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

23/02/2022
11:05:08

23/02/2022
11:05:29

Recebido

PT2022.02/CLHO-
22837

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

23/02/2022
11:07:46

23/02/2022
11:07:46

Tramitado

PT2022.02/CLHO-
22837

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

23/02/2022
11:07:46

23/02/2022
11:07:51

Recebido

PT2022.02/CLHO-
22839

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

23/02/2022
11:10:28

23/02/2022
11:10:28

Tramitado

PT2022.02/CLHO-
22839

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

23/02/2022
11:10:28

23/02/2022
11:10:34

Recebido

PT2022.02/CLHO-
22840

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

23/02/2022
11:11:59

23/02/2022
11:11:59

Tramitado

PT2022.02/CLHO-
22840

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

23/02/2022
11:11:59

23/02/2022
11:12:04

Recebido

PT2022.02/CLHO-
22841

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

23/02/2022
11:13:10

23/02/2022
11:13:10

Tramitado

PT2022.02/CLHO-
22841

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

23/02/2022
11:13:10

24/02/2022
14:49:26

Recebido

PT2022.02/CLHO-
23051

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

25/02/2022
17:23:01

25/02/2022
17:23:01

Tramitado

PT2022.02/CLHO-
23051

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

25/02/2022
17:23:01

03/03/2022
17:26:44

Recebido

PT2022.02/CLHO-
23051

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

25/02/2022
17:23:01

09/03/2022
06:53:23

Bloqueado

PT2022.02/CLHO-
23051

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

09/03/2022
15:27:00

09/03/2022
15:27:00

Desbloqueado

Protocolo Assunto Data de abertura
Data de

transação Situação

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado



PT2022.02/CLHO-
23051

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

09/03/2022
15:27:00

09/03/2022
15:27:00

Recebido

PT2022.03/CLHO-
06145

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

09/03/2022
15:31:06

09/03/2022
15:31:06

Tramitado

PT2022.03/CLHO-
06145

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

09/03/2022
15:31:06

11/03/2022
15:51:05

Recebido

PT2022.03/CLHO-
21968

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

17/03/2022
10:09:55

17/03/2022
10:09:55

Tramitado

PT2022.03/CLHO-
21968

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

17/03/2022
10:09:55

17/03/2022
10:10:09

Recebido

PT2022.03/CLHO-
21969

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da
frota 2022

17/03/2022
10:11:50

17/03/2022
10:11:50

Tramitado

Protocolo Assunto Data de abertura
Data de

transação Situação

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado



Informações gerais

Despacho
SOLICITO COTAÇÃO DE PREÇOS

Danniele Almeida Marques

Assinado eletronicamente por
Danniele Almeida Marques
Em 11/12/2021 às 22:57
Código de validação: 040f59b3-f6a7-4581-8d5c-500aa0698b1b

Protocolo:
PT2021.01/CLHO-19979

Data de abertura:
10/12/2021 01:57:57

Data de transação:
11/12/2021 22:57:57

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da frota 2022

Nome do emitente:
Danniele Almeida Marques

Setor do emitente:
Departamento de Compras e
Almoxarifado

Nome do responsável:
Patrícia da Silva Barros

Setor do responsável:
Departamento de Compras e
Almoxarifado

Prazo:
10 Dias (Úteis)

Prazo final:
24/12/2021 23:59:59

Prazo prudencial:
23/12/2021 23:59:59

Prioridade:
Alta

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Controladoria Geral do Município - CGM
CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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MEMO/2021 SEMPAF 
 

Coelho Neto - MA, 25 de novembro de 2021. 
 
 
 

 

A Ilma. Sra. 
DANNIELE ALMEIDA MARQUES 
SETOR DE COMPRAS 

 
 
 

Solicitamos a Vossa Senhoria, que tome as providências necessárias para a 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção 
corretiva e preventiva na frota de veículos e máquinas pesadas, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Administração, planejamento e finanças e as 
demais secretarias a ela vinculadas do Município de Coelho Neto – MA no exercício de 
2021. 

As obrigações assumidas com esta contratação serão pagas com Recursos 
Próprios e Outros da Secretaria Municipal de Administração, planejamento e finanças. 

 
 

Atenciosamente; 

DOMINGOS 

DIAS DA 

 
Assinado de forma 

digital por DOMINGOS 

DIAS DA 

SILVA:51579634 SILVA:51579634320 

320 
Dados: 2021.11.25 

17:49:51 -03'00' 

 

Domingos Dias da Silva 
Secretário Municipal de administração, planejamento e finanças 

Portaria: 413/2021 
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ANEXO 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QNT 

 

 
1 

SERVIÇOS MECÂNICOS VEICULOS UTILITARIOS CARRO A ALCOOL/GASOLINA 

Serviços mecânicos de correção preventiva e corretiva (inclusive serviços no sistema de freios, de 

direção mecânica e hidráulica, de suspensão, de escapamento, trocam de anéis vedadores e lubrificantes 

afins como: fluido de freio, óleo hidráulico, aditivos etc, e serviços de retifica de motor, serviços de ar- 

condicionado, incluindo a higienização, reposição de gás refrigerante, bem como a troca dos filtros, 

serviços elétrico/eletrônicos em geral) 

 
 

H 

 
 

1100 

 

 
2 

SERVIÇOS MECÂNICOS VEICULOS UTILITARIOS CARRO A DIESEL 

Serviços mecânicos de correção preventiva e corretiva (inclusive serviços no sistema de freios, de 

direção mecânica e hidráulica, de suspensão, de escapamento, trocam de anéis vedadores e lubrificantes 

afins como: fluido de freio, óleo hidráulico, aditivos etc, e serviços de retifica de motor, serviços de ar- 

condicionado, incluindo a higienização, reposição de gás refrigerante, bem como a troca dos filtros, 

serviços elétrico/eletrônicos em geral) 

 
 

H 

 
 

3900 

 

 
3 

SERVIÇOS MECÂNICOS VEICULOS DE GRANDE PORTE A DIESEL Serviços 

mecânicos de correção preventiva e corretiva (inclusive serviços no sistema de freios, de direção 

mecânica e hidráulica, de suspensão, de escapamento, trocam de anéis vedadores e lubrificantes afins 

como: fluido de freio, óleo hidráulico, aditivos etc, e serviços de retifica de motor, serviços de ar- 

condicionado, incluindo a higienização, reposição de gás refrigerante, bem como a troca dos filtros, 

serviços elétrico/eletrônicos em geral) 

 
 

H 

 
 

2300 

 

 
4 

SERVIÇOS MECÂNICOS - MÁQUINAS PESADAS A DIESEL Serviços 

mecânicos de correção preventiva e corretiva (inclusive serviços no sistema de freios, de direção 

mecânica e hidráulica, de suspensão, de escapamento, trocam de anéis vedadores e lubrificantes afins 

como: fluido de freio, óleo hidráulico, aditivos etc, e serviços de retifica de motor, serviços de ar- 

condicionado, incluindo a higienização, reposição de gás refrigerante, bem como a troca dos filtros, 

serviços elétrico/eletrônicos em geral) 

 
 

H 

 
 

2200 

5 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE RODA 

Serviços de alinhamento de rodas em geral; UND 500 

6 SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODA 

Serviços de balanceamento de rodas em geral; UND 500 

7 SERVIÇOS DE CAMBAGEM 

Serviços de cambagem em geral; UND 400 

8 SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICO INJETORES 

Serviços de limpeza de bicos em geral; UND 400 

9 SERVIÇOS DE BORRACHARIA 

serviços de borracharia (troca de pneus, desempeno de rodas, remendo de pneus) UND 800 
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SONIA MARIA Assinado de forma 

SILVA CARVALHO SILVA CARVALHO 
digital por SONIA MARIA 

SANTOS:0073239 SANTOS:00732391350 

1350 
Dados: 2021.11.26 

12:02:55 -03'00' 
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Anexo do protocolo PT2021.01/CLHO-19979 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 

 

 

 

 

 

MEMO 2021/SEMASC Coelho Neto (MA), 26 de novembro de 2021 

 
 
 

 
A Ilma. Sra. 
DANNIELE ALMEIDA MARQUES 
SETOR DE COMPRAS 

 
 
 

Solicitamos a Vossa Senhoria, que tome as providências necessárias 

para a Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva na Frota 

de Veículos, para atender as necessidades da secretaria Municipal de 

Assistência Social e Cidadania do Município de Coelho Neto – MA, conforme 

tabela em anexo. 

 

 
Atenciosamente, 

 

 

 

Sônia Maria Silva Carvalho Santos 

Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT 

 

 

 

 

 

 

1 

 

SERVIÇOS MECÂNICOS VEICULOS 

UTILITARIOS CARRO A 

ALCOOL/GASOLINA 

Serviços mecânicos de correção preventiva e 

corretiva (inclusive serviços no sistema de 

freios, de direção mecânica e hidráulica, de 

suspensão, de escapamento, trocam de anéis 

vedadores e lubrificantes afins como: fluido 

de freio, óleo hidráulico, aditivos etc, e 

serviços de retifica de motor, serviços de ar- 

condicionado, incluindo a higienização, 

reposição de gás refrigerante, bem como a 

troca dos filtros, serviços elétrico/eletrônicos 

em geral) 

 

 

 

 

 

 

H 

 

 

 

 

 

 

1.248 

 

 

 

 

 

 

2 

 

SERVIÇOS MECÂNICOS VEICULOS 

UTILITARIOS CARRO A DIESEL 

Serviços mecânicos de correção preventiva e 

corretiva (inclusive serviços no sistema de 

freios, de direção mecânica e hidráulica, de 

suspensão, de escapamento, trocam de anéis 

vedadores e lubrificantes afins como: fluido 

de freio, óleo hidráulico, aditivos etc, e 

serviços de retifica de motor, serviços de ar- 

condicionado, incluindo a higienização, 

reposição de gás refrigerante, bem como a 

troca dos filtros, serviços elétrico/eletrônicos 

em geral) 

 

 

 

 

 

H 

 

 

 

 

 

768 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 

 

 

3 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE RODA 

 Serviços de alinhamento de rodas em geral; UND 100 

4 SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODA 

 
Serviços de balanceamento de rodas em geral; UND 100 

5 SERVIÇOS DE CAMBAGEM 

 Serviços de cambagem em geral; UND 50 

6 SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICO INJETORES 

 Serviços de limpeza de bicos em geral; UND 50 

7 SERVIÇOS DE BORRACHARIA 

 serviços de borracharia (troca de pneus, 

desempeno de rodas, remendo de pneus) 
UND 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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E-mail: semed_cn@yahoo.com.br 
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MEMO/2021 SEMED 

COELHO NETO - MA, 26 DE NOVEMBRO DE 2021 
 

Ilmo. Sra. 

Danniele Almeida Marques 

Setor de Compras 

 
 

Assunto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 

Manutenção Preventiva e Corretiva na Frota de Veículos para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Educação no município de Coelho 

Neto- MA no exercício de 2022. 

 
Solicitamos ao setor de compras a Contratação de empresa 

especializada na prestação de serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva na 

Frota de Veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 

Educação, conforme planilha em anexo. 

 
As obrigações assumidas com esta aquisição serão pagas com 

recursos da Secretaria Municipal de Educação, FUNDEB e outros. 
 
 
 
 
 
 

 

Atenciosamente, 
ANTONIO 

FRANCISCO 

 
Assinado de forma digital 

por ANTONIO FRANCISCO 

LOPES:76014690344 

Dados: 2021.11.26 

4 10:57:21 -03'00' 

Antônio Francisco Lopes 

Secretário Municipal de Educação 

LOPES:7601469034 

mailto:semed_cn@yahoo.com.br
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SERVIÇOS MECÂNICOS – MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

FORNECIMENTO DE PEÇAS – SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE 

RODAS 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 

SERVIÇOS MECÂNICOS VEICULOS UTILITARIOS CARRO A 

ALCOOL/GASOLINA Serviços mecânicos de correção 

preventiva e corretiva (inclusive serviços no sistema de freios, de direção 

mecânica e hidráulica, de suspensão, de escapamento, trocam de anéis 

vedadores e lubrificantes afins como: fluido de freio, óleo hidráulico, 

aditivos etc, e serviços de retifica de motor, serviços de ar-condicionado, 

incluindo a higienização, reposição de gás refrigerante, bem como a troca 

dos filtros, serviços elétrico/eletrônicos em geral) 

 
 
 
 
 
 
 

H 

 
 
 
 
 
 
 

500 

 
 
 
 
 

2 

 
 

 
SERVIÇOS MECÂNICOS VEICULOS DE GRANDE PORTE A 

DIESEL Serviços mecânicos de correção preventiva e 

corretiva (inclusive serviços no sistema de freios, de direção mecânica e 

hidráulica, de suspensão, de escapamento, trocam de anéis vedadores e 

lubrificantes afins como: fluido de freio, óleo hidráulico, aditivos etc, e 

serviços de retifica de motor, serviços de ar-condicionado, incluindo a 

higienização, reposição de gás refrigerante, bem como a troca dos filtros, 

serviços elétrico/eletrônicos em geral) 

 
 
 
 
 

 
H 

 
 
 
 
 

 
2500 

3 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE RODA 

Serviços de alinhamento de rodas em geral; UND 120 

4 SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODA 

Serviços de balanceamento de rodas em geral; UND 250 

5 SERVIÇOS DE CAMBAGEM 

Serviços de cambagem em geral; UND 200 

6 SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICO INJETORES 

Serviços de limpeza de bicos em geral; UND 200 

7 SERVIÇOS DE BORRACHARIA 

serviços de borracharia (troca de pneus, desempeno de rodas, remendo de 

pneus) 
UND 1500 

 

mailto:semed_cn@yahoo.com.br


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
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MEMO/SEMUS/2021 

Coelho Neto - MA, 29 de novembro de 2021. 
 
 

A Vossa Senhoria a Senhora. 
 
Danniele Almeida Marques. 
SETOR DE COMPRAS 

 
 

Assunto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 

Manutenção Preventiva e Corretiva na Frota de Veículos para atender as necessidades 

da Secretaria Municipal de Saude no município de Coelho Neto- MA no exercício de 2022. 

 
Solicitamos ao setor de compras a Contratação de empresa especializada na 

prestação de serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva na Frota de Veículos para 

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude, conforme planilha em anexo. 

 

As obrigações assumidas com esta aquisição serão pagas com Recursos Próprios, 
MAC, PAB, FUS, SAMU, COVID 19 e Outros da Secretaria Municipal de Saúde. 

 
 
 
 
 

 
Atenciosamente, 

 

 

JOSELY MARIA 

SILVA 
Assinado de forma digital 

por JOSELY MARIA SILVA 

ALMEIDA:49808419372 

Dados: 2021.11.29 

9372 17:38:16 -03'00' 

Josely Maria Silva Almeida 
Secretária Municipal de Saúde 

ALMEIDA:4980841 

mailto:saudecn2021.ma@hotmail.com
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SERVIÇOS MECÂNICOS – MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

 
FORNECIMENTO DE PEÇAS – SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE 

RODAS 

  

 
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

 
 
 
 

1 

 
SERVIÇOS MECÂNICOS VEICULOS UTILITARIOS CARRO A 

ALCOOL/GASOLINA Serviços mecânicos de correção 

preventiva e corretiva (inclusive serviços no sistema de freios, de direção 

mecânica e hidráulica, de suspensão, de escapamento, trocam de anéis 

vedadores e lubrificantes afins como: fluido de freio, óleo hidráulico, 

aditivos etc, e serviços de retifica de motor, serviços de ar-condicionado, 

incluindo a higienização, reposição de gás refrigerante, bem como a troca 

dos filtros, serviços elétrico/eletrônicos em geral) 

 
 
 

 
H 

 
 
 

 
4992 

 
 
 

 
2 

 

SERVIÇOS MECÂNICOS VEICULOS UTILITARIOS CARRO A 

DIESEL Serviços mecânicos de correção preventiva e 

corretiva (inclusive serviços no sistema de freios, de direção mecânica e 

hidráulica, de suspensão, de escapamento, trocam de anéis vedadores e 

lubrificantes afins como: fluido de freio, óleo hidráulico, aditivos etc, e 

serviços de retifica de motor, serviços de ar-condicionado, incluindo a 

higienização, reposição de gás refrigerante, bem como a troca dos filtros, 

serviços elétrico/eletrônicos em geral) 

 
 
 
 

H 

 
 
 
 

2736 

5 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE RODA 

 Serviços de alinhamento de rodas em geral; UND 432 

6 SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODA 

 Serviços de balanceamento de rodas em geral; UND 432 

7 SERVIÇOS DE CAMBAGEM 

 Serviços de cambagem em geral; UND 288 

8 SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICO INJETORES 

 Serviços de limpeza de bicos em geral; UND 144 

9 SERVIÇOS DE BORRACHARIA 

 serviços de borracharia (troca de pneus, desempeno de rodas, remendo de 

pneus) 
UND 1152 

 

Coelho Neto - MA, 29 de novembro de 2021. 
 
 

Assinado de forma digital por 

JOSELY MARIA SILVA 

ALMEIDA:498084193 ALMEIDA:49808419372 
Dados: 2021.11.29 17:38:38 

-03'00' 

Josely Maria Silva Almeida 
Secretária Municipal de Saúde 

JOSELY MARIA SILVA 

72 

mailto:saudecn2021.ma@hotmail.com


        SETOR DE COMPRAS  

 

  

 

Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro. Fone: (098) 3473-1121. CNPJ: 05.281.738/0001-98 
E-mail: setorcomprasprefeituracn@gmail.com 

CEP: 65.620-000 – Coelho Neto – MA 

 

 

 

DESPACHO 
 

Coelho Neto - MA,01 de dezembro de 2021. 
 

 
A Vossa Senhoria o Senhor. 
 
Domingos Dias da Silva 
Secretário Municipal de Planejamento a Administração  
 
Assunto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
Manutenção Preventiva e Corretiva na Frota de Veículos para atender as 
necessidades das Secretarias Municipais do município de Coelho Neto - MA no 
exercício de 2022. 
 

 
Informo a Vossa Senhoria, que as demais secretarias solicitaram a prestação de 

serviços a cima citados, tornando por oportuno a unificação do objeto. 
Desta feita, encaminho a vossa Senhoria planilha específica como a descriminação 

e quantitativo total para atender todas demandas das secretarias do município de Coelho 
Neto – Ma. 

Posteriormente, encaminho a demanda geral para pesquisa de mercado. 
 
 

 
 

Atenciosamente, 
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             SETOR DE COMPRAS  

 

 

 

Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro. Fone: (098) 3473-1121. CNPJ: 05.281.738/0001-98 
E-mail: setorcomprasprefeituracn@gmail.com 

CEP: 65.620-000 – Coelho Neto – MA 

 

 
 

ANEXO 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO 

 
  

SERVIÇOS MECÂNICOS – MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
UNIDA

DE 

SEMAP

F 
SEMUS SEMED 

SEMAS

C 
TOTAL 

1 

SERVIÇOS MECÂNICOS VEICULOS 

UTILITARIOS CARRO A 

ALCOOL/GASOLINA                           
Serviços mecânicos de correção preventiva e 
corretiva (inclusive serviços no sistema de freios, de 
direção mecânica e hidráulica, de suspensão, de 
escapamento, trocam de anéis vedadores e 
lubrificantes afins como: fluido de freio, óleo 
hidráulico, aditivos etc, e serviços de retifica de 
motor, serviços de ar-condicionado, incluindo a 
higienização, reposição de gás refrigerante, bem 

como a troca dos filtros, serviços 
elétrico/eletrônicos em geral) 

H 

1100 4992 500 1248 7840 

2 

SERVIÇOS MECÂNICOS VEICULOS 

UTILITARIOS CARRO A DIESEL                          
Serviços mecânicos de correção preventiva e 
corretiva (inclusive serviços no sistema de freios, de 
direção mecânica e hidráulica, de suspensão, de 

escapamento, trocam de anéis vedadores e 
lubrificantes afins como: fluido de freio, óleo 
hidráulico, aditivos etc, e serviços de retifica de 
motor, serviços de ar-condicionado, incluindo a 
higienização, reposição de gás refrigerante, bem 
como a troca dos filtros, serviços 
elétrico/eletrônicos em geral) 

H 

3900 2736 0 768 7404 

3 

SERVIÇOS MECÂNICOS VEICULOS DE 

GRANDE PORTE A DIESEL                         
Serviços mecânicos de correção preventiva e 
corretiva (inclusive serviços no sistema de freios, de 
direção mecânica e hidráulica, de suspensão, de 
escapamento, trocam de anéis vedadores e 
lubrificantes afins como: fluido de freio, óleo 
hidráulico, aditivos etc, e serviços de retifica de 

motor, serviços de ar-condicionado, incluindo a 
higienização, reposição de gás refrigerante, bem 
como a troca dos filtros, serviços 
elétrico/eletrônicos em geral) 

H 

2300 0 2500 0 4800 

4 

SERVIÇOS MECÂNICOS - MÁQUINAS 
PESADAS  A DIESEL                           Serviços 
mecânicos de correção preventiva e corretiva 
(inclusive serviços no sistema de freios, de direção 
mecânica e hidráulica, de suspensão, de 
escapamento, trocam de anéis vedadores e 
lubrificantes afins como: fluido de freio, óleo 

H 

2200 0 0 0 2200 
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        SETOR DE COMPRAS  

 

  

 

Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro. Fone: (098) 3473-1121. CNPJ: 05.281.738/0001-98 
E-mail: setorcomprasprefeituracn@gmail.com 

CEP: 65.620-000 – Coelho Neto – MA 

 

 

hidráulico, aditivos etc, e serviços de retifica de 

motor, serviços de ar-condicionado, incluindo a 
higienização, reposição de gás refrigerante, bem 
como a troca dos filtros, serviços 
elétrico/eletrônicos em geral) 

5 
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE RODA                                                                        
Serviços de alinhamento de rodas em geral; 

UND 
500 432 120 100 1152 

6 

SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE 

RODA                                                                    
Serviços de balanceamento de rodas em geral; 

UND 
500 432 250 100 1282 

7 
SERVIÇOS DE CAMBAGEM                                                                                                            
Serviços de cambagem em geral; 

UND 
400 288 200 50 938 

8 

SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICO 

INJETORES                                                                      
Serviços de limpeza de bicos em geral; 

UND 
400 144 200 50 794 

9 

SERVIÇOS DE BORRACHARIA                                                                                                    
serviços de borracharia (troca de pneus, desempeno 
de rodas, remendo de pneus) 

UND 
800 1152 1500 300 3752 

 
 
 
 

  
Coelho Neto - MA, 01 de dezembro de 2021. 

 

                                                 
 

 

Anexo do protocolo PT2021.01/CLHO-19979

Nome: UNIFICAÇÃO MANUTENÇÃO DE FROTA.pdf, pág. 3 de 3

PR2021.01/CLHO-03527 - Pág 14



Informações gerais

Despacho
Segue para pesquisa de preço.

Patrícia da Silva Barros

Assinado eletronicamente por
Patrícia da Silva Barros
Em 13/12/2021 às 11:54
Código de validação: d2c36880-380f-4129-8a42-83c566b79597

Protocolo:
PT2021.01/CLHO-19989

Data de abertura:
13/12/2021 11:54:13

Data de transação:
13/12/2021 11:54:13

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da frota 2022

Nome do emitente:
Patrícia da Silva Barros

Setor do emitente:
Departamento de Compras e
Almoxarifado

Nome do responsável:
Roselene Sousa Lopes

Setor do responsável:
Secretaria Municipal de
Educação

Prazo:
10 Dias (Corridos)

Prazo final:
23/12/2021 23:59:59

Prazo prudencial:
22/12/2021 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Controladoria Geral do Município - CGM
CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado

PR2021.01/CLHO-03527 - Pág 15



Informações gerais

Despacho
Pesquisa de preços realizada/concluida com sucesso. Dando seguimento ao processo.

Roselene Sousa Lopes
Setor de Compras

Assinado eletronicamente por
Roselene Sousa Lopes
Em 21/12/2021 às 16:36
Código de validação: 41998052-1d90-462d-a0d0-088896ae5c33

Protocolo:
PT2021.01/CLHO-20392

Data de abertura:
21/12/2021 16:36:09

Data de transação:
21/12/2021 16:36:09

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da frota 2022

Nome do emitente:
Roselene Sousa Lopes

Setor do emitente:
Secretaria Municipal de
Educação

Nome do responsável:
Roselene Sousa Lopes

Setor do responsável:
Secretaria Municipal de
Educação

Prazo:
10 Dias (Úteis)

Prazo final:
04/01/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
31/12/2021 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Controladoria Geral do Município - CGM
CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
Solicito dotação orçamentária, para que seja dado início ao processo licitatório para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva em frota de veículos, com o intuito de atender às necessidades das Secretarias municipais de Coelho Neto - MA, no exercício de 2022.

Roselene Sousa Lopes
Setor de Compras

Assinado eletronicamente por
Roselene Sousa Lopes
Em 22/12/2021 às 16:13
Código de validação: f7d8ab3e-d7ba-4ac1-8850-745a90f4523a

Protocolo:
PT2021.01/CLHO-20448

Data de abertura:
22/12/2021 16:13:13

Data de transação:
22/12/2021 16:13:13

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da frota 2022

Nome do emitente:
Roselene Sousa Lopes

Setor do emitente:
Secretaria Municipal de
Educação

Nome do responsável:
Gleybson Amorim Marques

Setor do responsável:
Contadoria Geral

Prazo:
10 Dias (Úteis)

Prazo final:
05/01/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
03/01/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Controladoria Geral do Município - CGM
CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE VALOR MÉDIO

1

SERVIÇOS MECÂNICOS VEICULOS UTILITARIOS CARRO A 

ALCOOL/GASOLINA - Serviços mecânicos de correção preventiva e 

corretiva (inclusive serviços no sistema de freios, de direção mecânica e 

hidráulica, de suspensão, de escapamento, trocam de anéis vedadores e 

lubrificantes afins como: fluido de freio, óleo hidráulico, aditivos etc, e 

serviços de retifica de motor, serviços de ar-condicionado, incluindo a 

higienização, reposição de gás refrigerante, bem como a troca dos filtros, 

serviços elétrico/eletrônicos em geral)

7840 H 130

2

SERVIÇOS MECÂNICOS VEICULOS UTILITARIOS CARRO A 

DIESEL - Serviços mecânicos de correção preventiva e corretiva (inclusive 

serviços no sistema de freios, de direção mecânica e hidráulica, de suspensão, 

de escapamento, trocam de anéis vedadores e lubrificantes afins como: fluido 

de freio, óleo hidráulico, aditivos etc, e serviços de retifica de motor, serviços 

de ar-condicionado, incluindo a higienização, reposição de gás refrigerante, 

bem como a troca dos filtros, serviços elétrico/eletrônicos em geral)

7404 H 126,67

3

SERVIÇOS MECÂNICOS VEICULOS DE GRANDE PORTE A 

DIESEL - Serviços mecânicos de correção preventiva e corretiva (inclusive 

serviços no sistema de freios, de direção mecânica e hidráulica, de suspensão, 

de escapamento, trocam de anéis vedadores e lubrificantes afins como: fluido 

de freio, óleo hidráulico, aditivos etc, e serviços de retifica de motor, serviços 

de ar-condicionado, incluindo a higienização, reposição de gás refrigerante, 

bem como a troca dos filtros, serviços elétrico/eletrônicos em geral)

4800 H 160

4

SERVIÇOS MECÂNICOS - MÁQUINAS PESADAS  A DIESEL - 

Serviços mecânicos de correção preventiva e corretiva (inclusive serviços no 

sistema de freios, de direção mecânica e hidráulica, de suspensão, de 

escapamento, troca de anéis vedadores e lubrificantes afins como: fluido de 

freio, óleo hidráulico, aditivos, etc. e serviços de retifica de motor, serviços de 

ar condicionado, incluindo a higienização, reposição de gás refrigerante, bem 

como a troca dos filtros, serviços elétrico/eletrônicos em geral).

2200 H 186,67

5
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE RODA

Serviços de alinhamento de rodas em geral;
1152 UNID 253,33

6
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODA

Serviços de balanceamento de rodas em geral;
1282 UNID 255

7
SERVIÇOS DE CAMBAGEM

Serviços de cambagem em geral;
938 UNID 78,33

8
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICO INJETORES

Serviços de limpeza de bicos em geral;
794 UNID 83,33

9
SERVIÇOS DE BORRACHARIA

serviços de borracharia (troca de pneus, desempeno de rodas, remendo de 

pneus)
3752 UNID 31,67

PLANILHA UNIFICADA - MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS
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Informações gerais

Despacho
Segue em anexo Dotação Orçamentaria.

 

0601 Sec.Mun de Adm,,planej.finanças.semapf

04 122 0046 2.099 Manut. e Func. da Sec. Mun. de Planej.

Administração e Finanças

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1500000000 Recursos Ordinários

 

0701 Sec. Mun. de obras e infr. Semobi

04 122 0046 2.033 Manut. e Func. da Sec. Municipal de

Infraestrutura e UrbanismO

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1500000000 Recursos Ordinários

1700000000 Outros Convênios da União

 

1501 Secr.Mun.de Agric,Pesca e Desen.semaped

20 122 0046 2.048 Manutenção e Func. da Sec. Munic. de

Protocolo:
PT2021.01/CLHO-20462

Data de abertura:
22/12/2021 17:32:05

Data de transação:
22/12/2021 17:32:05

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da frota 2022

Nome do emitente:
Gleybson Amorim Marques

Setor do emitente:
Contadoria Geral

Nome do responsável:
Fernanda Pereira de Sousa

Setor do responsável:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Prazo:
10 Dias (Corridos)

Prazo final:
01/01/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
23/12/2021 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Controladoria Geral do Município - CGM
CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Agricultura e Pesca

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1500000000 Recursos Ordinários
 

1801 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

18 122 0300 2.084 Manut. Funcionamento da Secretaria Munic

de Meio Ambiente –SEMMA

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1500000000 Recursos Ordinários
 

0801 Sec. Municipal de Educação semed

12 361 0356 2.005 Manut. Serv. de Transporte Escolar

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1500000000 Recursos Ordinários

1500100100 Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.

1553000000 PNATE

1571000000 Transferência de Convenio Estado/Educação
 

0801 Sec. Municipal de Educação semed

12 361 0046 2.008 Manut. e Func. da Sec. Municipal de Educação

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1500100100 Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.

 

0801 Sec. Municipal de Educação Semed

12 361 0145 2.319 Manutenção do QSE.

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1550000000 Transferência do Salário-Educação

 

0901 FUNDEB

12 361 0150 2.015 Manut. de Unidades Escolares do Ens.

Fundamental- FUNDEB-30%

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Controladoria Geral do Município - CGM
CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%

 

1101 Secretaria Municipal de Saúde

10 122 0119 2.023 Manut. e Func. da Secretaria Municipal

de Saúde

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1500100200 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

 

1201 Fundo Municipal de Saúde

10 122 0119 2.031 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1500100200 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

602000000 Transferência SUS Bloco de manutenção-COVID-19

 

1201 Fundo Municipal de Saúde

10 302 0119 2.032 Manutenção de Hospitais, Postos de Saúde

UPA'S

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

 

1201 Fundo Municipal de Saúde

10 302 0119 2.145 Manutenção SAMU

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

1602000000 Transferência SUS Bloco de manutenção-COVID-19

1621000000 Transferência SUS de Governo Estadual

 

1201 Fundo Municipal de Saúde

10 301 0119 2.233 Manutenção do PAB

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

   

1201 Fundo Municipal de Saúde
10 122 0119 2.366 Enfrentamento da Emergência Covid 19

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

1602000000 Transferência SUS Bloco de manutenção-COVID-19

 

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Controladoria Geral do Município - CGM
CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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1301 Sec. Mun.de Assist. Social e cidadania

08 244 0352 2.161 Manutenção das Atividades da Secretaria

Municipal de Assistência Social

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1500000000 Recursos Ordinários

 

1401 Fundo Municipal de Assistência Social

08 244 0018 2.041 Manut. do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade.

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1660000000 Transferências do FNAS

 

1401 Fundo Municipal de Assistência Social

08 244 0016 2.042 Manut. do Bloco da Proteção Social

Básica.

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1660000000 Transferências do FNAS

 

1401 Fundo Municipal de Assistência Social

08 244 0105 2.046 Manutenção do Fundo Municipal de

Assistência Social

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1660000000 Transferências do FNAS

 

1401 Fundo Municipal de Assistência Social

08 244 0106 2.130 Manut. e Operacionalização do Programa Bolsa Família - Índice de Gestão do Bolsa Família.

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1660000000 Transferências do FNAS

 

1401 Fundo Municipal de Assistência Social

08 243 0352 2.142 Man . de Serviços de Conv. e Fort. De Vínculos para Crianças e Adolescentes.

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1660000000 Transferências do FNAS

 

1401 Fundo Municipal de Assistência Social

08 243 0352 2.143 Atendi. a Gestantes e Crianças de 0 a 72 meses - Prog. Criança Feliz.

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
 

1660000000 Transferências do FNAS

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Controladoria Geral do Município - CGM
CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Gleybson Amorim Marques
Contador

Assinado eletronicamente por
Gleybson Amorim Marques
Em 22/12/2021 às 17:32
Código de validação: 9bcf9fb3-0760-4d30-aba9-3b3eb404d9f5

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Controladoria Geral do Município - CGM
CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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DESPACHO 

 

 

Informo que existe dotação orçamentária para ocorrer com a despesa do 

referido processo, conforme rubrica a seguir: 

 

 
0601 Sec.Mun de Adm,,planej.finanças.semapf 
04 122 0046 2.099 Manut. e Func. da Sec. Mun. de Planej. 
Administração e Finanças 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 
1500000000 Recursos Ordinários 
 
0701 Sec. Mun. de obras e infr. Semobi 
04 122 0046 2.033 Manut. e Func. da Sec. Municipal de 
Infraestrutura e UrbanismO 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 
1500000000 Recursos Ordinários 
1700000000 Outros Convênios da União 
 
1501 Secr.Mun.de Agric,Pesca e Desen.semaped 
20 122 0046 2.048 Manutenção e Func. da Sec. Munic. de 
Agricultura e Pesca 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 
1500000000 Recursos Ordinários 
 
1801 Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
18 122 0300 2.084 Manut. Funcionamento da Secretaria Munic 
de Meio Ambiente –SEMMA 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 
1500000000 Recursos Ordinários 
 
0801 Sec. Municipal de Educação semed 
12 361 0356 2.005 Manut. Serv. de Transporte Escolar 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 
1500000000 Recursos Ordinários 
1500100100 Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ. 
1553000000 PNATE 
1571000000 Transferência de Convenio Estado/Educação 
 
0801 Sec. Municipal de Educação semed 
12 361 0046 2.008 Manut. e Func. da Sec. Municipal de Educação 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 
1500100100 Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ. 
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0801 Sec. Municipal de Educação Semed 
12 361 0145 2.319 Manutenção do QSE. 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 
1550000000 Transferência do Salário-Educação 
 
0901 FUNDEB 
12 361 0150 2.015 Manut. de Unidades Escolares do Ens. 
Fundamental- FUNDEB-30% 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30% 
 
1101 Secretaria Municipal de Saúde 
10 122 0119 2.023 Manut. e Func. da Secretaria Municipal 
de Saúde 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 
1500100200 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde 
 
1201 Fundo Municipal de Saúde 
10 122 0119 2.031 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 
1500100200 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde 
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção 
602000000 Transferência SUS Bloco de manutenção-COVID-19 
 
1201 Fundo Municipal de Saúde 
10 302 0119 2.032 Manutenção de Hospitais, Postos de Saúde 
UPA'S 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção 
 
1201 Fundo Municipal de Saúde 
10 302 0119 2.145 Manutenção SAMU 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção 
1602000000 Transferência SUS Bloco de manutenção-COVID-19 
1621000000 Transferência SUS de Governo Estadual 
 
1201 Fundo Municipal de Saúde 
10 301 0119 2.233 Manutenção do PAB 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção 
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1201 Fundo Municipal de Saúde 
10 122 0119 2.366 Enfrentamento da Emergência Covid 19 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção 
1602000000 Transferência SUS Bloco de manutenção-COVID-19 
 
1301 Sec. Mun.de Assist. Social e cidadania 
08 244 0352 2.161 Manutenção das Atividades da Secretaria 
Municipal de Assistência Social 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 
1500000000 Recursos Ordinários 
 
1401 Fundo Municipal de Assistência Social 
08 244 0018 2.041 Manut. do Bloco da Proteção Social Especial 
de Média Complexidade. 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 
1660000000 Transferências do FNAS 
 
1401 Fundo Municipal de Assistência Social 
08 244 0016 2.042 Manut. do Bloco da Proteção Social 
Básica. 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 
1660000000 Transferências do FNAS 
 
1401 Fundo Municipal de Assistência Social 
08 244 0105 2.046 Manutenção do Fundo Municipal de 
Assistência Social 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 
1660000000 Transferências do FNAS 
 
1401 Fundo Municipal de Assistência Social 
08 244 0106 2.130 Manut. e Operacionalização do Programa Bolsa 
Família - Índice de Gestão do Bolsa Família. 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 
1660000000 Transferências do FNAS 
 
1401 Fundo Municipal de Assistência Social 
08 243 0352 2.142 Man . de Serviços de Conv. e Fort. De 
Vínculos para Crianças e Adolescentes. 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 
1660000000 Transferências do FNAS 
 
1401 Fundo Municipal de Assistência Social 
08 243 0352 2.143 Atendi. a Gestantes e Crianças de 0 a 72 meses - 
Prog. Criança Feliz. 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 
1660000000 Transferências do FNAS 



SETOR DE CONTABILIDADE 

 PR2021.01/CLHO-03527 - Pág 41 

Anexo do protocolo PT2021.01/CLHO-20462 
Nome: DESPACHO DOTAÇÃO MANUTENÇÃO DE.pdf, pág. 4 de 4 

 
 

Encaminhe os autos à secretaria demandante para realização dos atos 
necessários para a contratação. 

 
 

Coelho Neto-MA, 22 de dezembro de 2021. 
 

GLEYBSON AMORIM 

MARQUES:04605119 

396 

 
Assinado de forma digital por 

GLEYBSON AMORIM 

MARQUES:04605119396 

Dados: 2021.12.22 16:45:53 -03'00' 

Setor de Contabilidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Informações gerais

Despacho
Este protocolo foi bloqueado por estar atrasado. O desbloqueio é de responsabilidade do seu superiores.

Protocolo:
PT2021.01/CLHO-20462

Data de abertura:
22/12/2021 17:32:05

Data de transação:
24/12/2021 08:40:35

Situação:
Bloqueado por atraso 

Assunto:
Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da frota 2022

Nome do emitente:
Gleybson Amorim Marques

Setor do emitente:
Contadoria Geral

Nome do responsável:
Fernanda Pereira de Sousa

Setor do responsável:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Prazo:
10 Dias (Corridos)

Prazo final:
01/01/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
23/12/2021 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Controladoria Geral do Município - CGM
CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
Este protocolo foi desbloqueado pelo(a) Senhor(a) FERNANDA PEREIRA DE SOUSA, de perfil Gestor Geral, conforme justificativa abaixo:

Para continuidade.

Assinado eletronicamente por
FERNANDA PEREIRA DE SOUSA
Em 28/12/2021 às 13:36
Código de validação: eccf04f2-3f3f-48a4-9176-bdfb18cc245c

Protocolo:
PT2021.01/CLHO-20462

Data de abertura:
28/12/2021 13:36:54

Data de transação:
28/12/2021 13:36:54

Situação:
Desbloqueado por autorização 

Assunto:
Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da frota 2022

Nome do emitente:
Fernanda Pereira de Sousa

Setor do emitente:
Não se aplica

Nome do responsável:
Gleybson Amorim Marques

Setor do responsável:
Contadoria Geral

Prazo:
5 Dias (Úteis)

Prazo final:
04/01/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
04/01/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Controladoria Geral do Município - CGM
CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
Segue em anexo Dotação Orçamentaria.

 

0601 Sec.Mun de Adm,,planej.finanças.semapf

04 122 0046 2.099 Manut. e Func. da Sec. Mun. de Planej.

Administração e Finanças

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1500000000 Recursos Ordinários

 

0701 Sec. Mun. de obras e infr. Semobi

04 122 0046 2.033 Manut. e Func. da Sec. Municipal de

Infraestrutura e UrbanismO

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1500000000 Recursos Ordinários

1700000000 Outros Convênios da União

 

1501 Secr.Mun.de Agric,Pesca e Desen.semaped

20 122 0046 2.048 Manutenção e Func. da Sec. Munic. de

Protocolo:
PT2021.01/CLHO-20605

Data de abertura:
28/12/2021 13:36:54

Data de transação:
28/12/2021 13:36:54

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da frota 2022

Nome do emitente:
Gleybson Amorim Marques

Setor do emitente:
Contadoria Geral

Nome do responsável:
Fernanda Pereira de Sousa

Setor do responsável:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Prazo:
5 Dias (Úteis)

Prazo final:
04/01/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
04/01/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal
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Agricultura e Pesca

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1500000000 Recursos Ordinários
 

1801 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

18 122 0300 2.084 Manut. Funcionamento da Secretaria Munic

de Meio Ambiente –SEMMA

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1500000000 Recursos Ordinários
 

0801 Sec. Municipal de Educação semed

12 361 0356 2.005 Manut. Serv. de Transporte Escolar

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1500000000 Recursos Ordinários

1500100100 Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.

1553000000 PNATE

1571000000 Transferência de Convenio Estado/Educação
 

0801 Sec. Municipal de Educação semed

12 361 0046 2.008 Manut. e Func. da Sec. Municipal de Educação

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1500100100 Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.

 

0801 Sec. Municipal de Educação Semed

12 361 0145 2.319 Manutenção do QSE.

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1550000000 Transferência do Salário-Educação

 

0901 FUNDEB

12 361 0150 2.015 Manut. de Unidades Escolares do Ens.

Fundamental- FUNDEB-30%

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
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1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%

 

1101 Secretaria Municipal de Saúde

10 122 0119 2.023 Manut. e Func. da Secretaria Municipal

de Saúde

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1500100200 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

 

1201 Fundo Municipal de Saúde

10 122 0119 2.031 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1500100200 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

602000000 Transferência SUS Bloco de manutenção-COVID-19

 

1201 Fundo Municipal de Saúde

10 302 0119 2.032 Manutenção de Hospitais, Postos de Saúde

UPA'S

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

 

1201 Fundo Municipal de Saúde

10 302 0119 2.145 Manutenção SAMU

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

1602000000 Transferência SUS Bloco de manutenção-COVID-19

1621000000 Transferência SUS de Governo Estadual

 

1201 Fundo Municipal de Saúde

10 301 0119 2.233 Manutenção do PAB

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

   

1201 Fundo Municipal de Saúde
10 122 0119 2.366 Enfrentamento da Emergência Covid 19

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

1602000000 Transferência SUS Bloco de manutenção-COVID-19
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1301 Sec. Mun.de Assist. Social e cidadania

08 244 0352 2.161 Manutenção das Atividades da Secretaria

Municipal de Assistência Social

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1500000000 Recursos Ordinários

 

1401 Fundo Municipal de Assistência Social

08 244 0018 2.041 Manut. do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade.

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1660000000 Transferências do FNAS

 

1401 Fundo Municipal de Assistência Social

08 244 0016 2.042 Manut. do Bloco da Proteção Social

Básica.

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1660000000 Transferências do FNAS

 

1401 Fundo Municipal de Assistência Social

08 244 0105 2.046 Manutenção do Fundo Municipal de

Assistência Social

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1660000000 Transferências do FNAS

 

1401 Fundo Municipal de Assistência Social

08 244 0106 2.130 Manut. e Operacionalização do Programa Bolsa Família - Índice de Gestão do Bolsa Família.

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1660000000 Transferências do FNAS

 

1401 Fundo Municipal de Assistência Social

08 243 0352 2.142 Man . de Serviços de Conv. e Fort. De Vínculos para Crianças e Adolescentes.

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1660000000 Transferências do FNAS

 

1401 Fundo Municipal de Assistência Social

08 243 0352 2.143 Atendi. a Gestantes e Crianças de 0 a 72 meses - Prog. Criança Feliz.

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
 

1660000000 Transferências do FNAS
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Gleybson Amorim Marques
Contador

Assinado eletronicamente por
Gleybson Amorim Marques
Em 22/12/2021 às 17:32
Código de validação: 9bcf9fb3-0760-4d30-aba9-3b3eb404d9f5
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Informações gerais

Despacho
Após análise dos autos, constatou-se que os documentos foram devidamente instruídos. Sendo assim, manifesto pelo prosseguimento
processual.
 

FERNANDA PEREIRA DE SOUSA
Controladora Geral do Município
Port. 428/21

Assinado eletronicamente por
FERNANDA PEREIRA DE SOUSA
Em 03/01/2022 às 20:48
Código de validação: 5cdde082-255b-4f8c-92eb-8049c391639e

Protocolo:
PT2022.01/CLHO-20727

Data de abertura:
03/01/2022 20:48:11

Data de transação:
03/01/2022 20:48:11

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da frota 2022

Nome do emitente:
Fernanda Pereira de Sousa

Setor do emitente:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Nome do responsável:
Domingos Dias Da Silva

Setor do responsável:
Secretaria Municipal de
Planejamento, Administração e
Finanças - SEMPAF

Prazo:
10 Dias (Úteis)

Prazo final:
17/01/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
17/01/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal
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Informações gerais

Despacho
 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA
 

 

1.   OBJETO

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS
DAS FROTAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE COELHO NETO - MA, por meio de registro de
preços, conforme especificações e quantidades detalhadas na tabela abaixo:
 

P L A N I L H A  U N I F I C A D A  -  M A N U T E N Ç ÃO  D E  F R OTA  D E  V E Í C U LO SP L A N I L H A  U N I F I C A D A  -  M A N U T E N Ç ÃO  D E  F R OTA  D E  V E Í C U LO S  
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UNID
VALOR
MÉDIO

UNIT

VALOR
MÉDIO
TOTAL

 

Protocolo:
PT2022.01/CLHO-21282

Data de abertura:
17/01/2022 19:03:56

Data de transação:
17/01/2022 19:03:56

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da frota 2022

Nome do emitente:
Domingos Dias Da Silva

Setor do emitente:
Secretaria Municipal de
Planejamento, Administração e
Finanças - SEMPAF

Nome do responsável:
Domingos Dias Da Silva

Setor do responsável:
Secretaria Municipal de
Planejamento, Administração e
Finanças - SEMPAF

Prazo:
10 Dias (Corridos)

Prazo final:
27/01/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
26/01/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal
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1

SERVIÇOS MECÂNICOS
VEICULOS UTILITARIOS CARRO
A ALCOOL/GASOLINA - Serviços
mecânicos de correção preventiva e corretiva
(inclusive serviços no sistema de freios, de
direção mecânica e hidráulica, de suspensão,
de escapamento, trocam de anéis vedadores
e lubrificantes afins como: fluido de freio, óleo
hidráulico, aditivos etc, e serviços de retifica
de motor, serviços de ar-condicionado,
incluindo a higienização, reposição de gás
refrigerante, bem como a troca dos filtros,
serviços elétrico/eletrônicos em geral)

7840 H R$       130,00
R$  

1.019.200,00  

2

SERVIÇOS MECÂNICOS
VEICULOS UTILITARIOS CARRO
A DIESEL - Serviços mecânicos de
correção preventiva e corretiva (inclusive
serviços no sistema de freios, de direção
mecânica e hidráulica, de suspensão, de
escapamento, trocam de anéis vedadores e
lubrificantes afins como: fluido de freio, óleo
hidráulico, aditivos etc, e serviços de retifica
de motor, serviços de ar-condicionado,
incluindo a higienização, reposição de gás
refrigerante, bem como a troca dos filtros,
serviços elétrico/eletrônicos em geral)

7404 H R$        
126,67

R$      
937.864,68  

3

SERVIÇOS MECÂNICOS
VEICULOS DE GRANDE PORTE A
DIESEL - Serviços mecânicos de correção
preventiva e corretiva (inclusive serviços no
sistema de freios, de direção mecânica e
hidráulica, de suspensão, de escapamento,
trocam de anéis vedadores e lubrificantes
afins como: fluido de freio, óleo hidráulico,
aditivos etc, e serviços de retifica de motor,
serviços de ar-condicionado, incluindo a
higienização, reposição de gás refrigerante,
bem como a troca dos filtros, serviços
elétrico/eletrônicos em geral)

4800 H R$       
160,00

R$      
768.000,00  
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4

SERVIÇOS MECÂNICOS -
MÁQUINAS PESADAS  A DIESEL -
Serviços mecânicos de correção preventiva e
corretiva (inclusive serviços no sistema de
freios, de direção mecânica e hidráulica, de
suspensão, de escapamento, troca de anéis
vedadores e lubrificantes afins como: fluido
de freio, óleo hidráulico, aditivos, etc. e
serviços de retifica de motor, serviços de ar
condicionado, incluindo a higienização,
reposição de gás refrigerante, bem como a
troca dos filtros, serviços elétrico/eletrônicos
em geral).

2200 H R$       186,67
R$      

410.674,00  

5
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO
DE RODA
Serviços de alinhamento de rodas em geral;

1152 UNID R$        
253,33

R$      
291.836,16  

6

SERVIÇOS DE
BALANCEAMENTO DE RODA
Serviços de balanceamento de rodas em
geral;

1282 UNID R$       
255,00

R$      
326.910,00  

7
SERVIÇOS DE CAMBAGEM
Serviços de cambagem em geral; 938 UNID R$        78,33

R$        
73.473,54  

8
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICO
INJETORES
Serviços de limpeza de bicos em geral;

794 UNID R$        
83,33

R$        
66.164,02  

9
SERVIÇOS DE BORRACHARIA
serviços de borracharia (troca de pneus,
desempeno de rodas, remendo de pneus)

3752 UNID R$        
31,67

R$      
118.825,84  

     

 R$  
4.012.948,24  

 
Justifica-se a não adoção de Itens Exclusivos e/ou Cotas Reservadas, com fundamento no Art. 49, inciso II da Lei

Complementar 123/2006, uma vez que que não foi encontrado, em pesquisa de mercado realizada para obter
cotações válidas para balizar esta aquisição, o número mínimo de três fornecedores locais com a qualificação de
micro e pequena empresa. Ademais, não se identificou ferramenta, cadastro ou outro instrumento seguro apto a
sustentar a tomada de decisão acerca da vantajosidade de se garantir a exclusividade de itens para as ME e EPP.
 

2.   JUSTIFICATIVA
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2.1.  Para o desempenho das atividades das secretarias do Município de Coelho Neto (MA), a municipalidade
demanda rotineiramente a utilização dos veículos pertencentes a frota municipal, quer na realização dos serviços
administrativos, quer no atendimento aos serviços públicos devidos aos administrados. Para tanto, a perfeita
condição de uso dos veículos está condicionada às manutenções preventivas e corretivas, que devem ser efetuadas
obedecendo às características de cada veículo e ao respectivo plano de manutenção, evitando-se, com tais
medidas, a paralização dos serviços públicos, e reduzindo os riscos de possíveis acidentes.
 
2.2.  A prestação dos serviços públicos e o desempenho das atividades administrativas, que dependem do
deslocamento dos administrados, de agentes públicos, do transporte de materiais e equipamentos,  justificam a
contração de empresa especializada para fazer as manutenções preventivas e corretivas em sua frota oficial de
veículos automotores.

 

3.   FUNDAMENTO LEGAL

3.1.      O objeto deste Termo de Referência tem natureza de serviço comum, a ser contratado mediante licitação, na
modalidade pregão, em sua forma eletrônica, obedecendo, integralmente, ao que estabelece a Lei  Federal nº
8.666, de 21.06.1993 e suas alterações e Lei Federal nº 10.520/2002 e todas as demais normas e legislações
vigentes e aplicáveis ao presente termo.

 

4.   DO QUANTITATIVO
4.1.    As quantidades previstas na tabela acima são estimativas máximas para o período de validade da Ata de
Registro de Preços, reservando-se que a Secretarias Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, no
direito de adquirir em cada item o quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou até mesmo
abster-se de adquirir quaisquer itens especificados.

 

5.   ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS .
5.1.    O custo estimado da contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio
de lances.

 

6.   DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

6.1.    O contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, com base no artigo 57, II,
da Lei n. 8.666/93.

 

7.   DAS OBRIGAÇÕES ESPECIFICAS
7.1.    DEVERÁ A CONTRATADA:
7.1.1. Prover condições que possibilitem a prestação dos serviços a partir da data da assinatura do contrato;

7.1.2. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE, quanto à prestação do
serviço;
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7.1.3. Indicar um responsável para representá-lo administrativamente, quando necessário, durante o período de
vigência do contrato, mediante declaração contendo o nome completo, CPF e documento de identidade, além dos
meios de comunicações e acessos necessários;

7.1.4. Após a realização de quaisquer serviços, repassar à Contratante as informações sobre o veículo, tais como:
identificação, hodômetro, datas e horários da execução do serviço e detalhamento sobre utilização de peças,
serviços e os custos para a CONTRATANTE;

7.1.5. Testar o funcionamento dos veículos, que forem recebidos para manutenção preventiva ou corretiva, na
presença dos representantes da contratante antes e após a execução dos serviços;

7.1.6. Entregar os veículos após as revisões, testados, limpos e sem marcas de graxas, óleos, etc.;

7.1.7. Atender imediatamente os veículos que necessitem de manutenções emergenciais;

7.1.8. Providenciar e utilizar proteção de bancos, pára-lamas, volante de direção e alavanca de marchas com
material específico para evitar sujeira e arranhões;

7.1.9. Caso seja constatada pela prestadora a necessidade de outros serviços não especificados para o veículo, a
contratada entrará em contato com o Setor competente da contratante, a fim de acompanhamento in loco da
necessidade dos serviços;

7.1.10.                 A contratada dará garantia para os serviços, idêntica a oferecida para o público em geral;

7.1.11.                 Fornecer à Contratante o orçamento solicitado com a relação de peças necessárias à manutenção
do veículo em um prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, nele discriminando a quantidade de horas
necessárias à execução dos serviços;

7.1.12.                 Após a execução dos serviços ao entregar o veículo devolver todas as peças substituídas;

7.1.13.                 Executar os serviços dentro dos tempos padrão de execução de mão de obra das concessionárias;
 

8.   DA SOLICITAÇÃO, DO LOCAL E DO PRAZO DE EXECUÇÃO.

8.1.    Os serviços deverão ser executados conforme as necessidades da Contratante, mediante  emissão da ordem
de serviço, levando em consideração a urgência, natureza, complexidade e/ou especialidade do serviço;
 

8.2.    Os serviços deverão ser executados nos locais indicados nas ordens de serviços emitidas  pela Contratante,
ou em oficina da empresa vencedora da licitação que deverá ser localizada no perímetro urbano do município
de Coelho Neto (MA), com espaço físico coberto contendo a aparelhagem necessária para a realização dos
serviços, objeto desta licitação.
 

8.3.    O atendimento da demanda será em dia útil, inclusive aos sábados, até às 13:00h. A CONTRATADA deverá
receber o veículo, mediante agendamento prévio, devendo devolvê-lo em até 48 horas, em regra; enquanto
nos casos de troca de pneu e bateria, também mediante agendamento prévio, a devolução será feita em até
24 horas, a partir do recebimento dos veículos. Caso os prazos se encerrem no domingo ou feriado, contará o
dia útil seguinte para o término do prazo.

Domingos Dias Da Silva
Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças - SEMPAF
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Assinado eletronicamente por
Domingos Dias Da Silva
Em 17/01/2022 às 19:03
Código de validação: 27e046e7-b8c4-46c3-8ba1-258c27b020c6
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Informações gerais

Despacho
 

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO, APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA E DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DAS FROTAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE
COELHO NETO – MA.

 

Em obediência ao que dispõe o Caput do Artigo 38 da Lei Federal 8.666/93 e alterações AUTORIZO Vossa Senhoria para que tome as devidas providências, no sentido de realizar a
contratação.

 

DECLARO para os efeitos do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que as despesas especificadas no Processo possuem adequação
orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO).

 

APROVO o termo de referência em anexo, e encaminho minuta para emissão de parecer jurídico.
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O MUNICÍPIO DE COELHO NETO (MA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE A 
PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZARÁ LICITAÇÃO, PARA REGISTRO DE PREÇOS NA 
MODALIDADE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR 
PREÇO POR ITEM, NOS TERMOS DA LEI Nº 10.520/2002, DO DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019, 
DA LEI COMPLEMENTAR  Nº 123/2006, APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI Nº 8.666/1993, 
E AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ANEXOS. 

 
Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica 
www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: 
coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, 
apoiado pela equipe responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a 
conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar 
e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à 
autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; conduzir os 
trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído a autoridade  responsável 
pela adjudicação e propor a homologação. 

 

DATA E HORA DE INICIO DAS PROPOSTAS: **H:**M DO DIA **/**/2021 

DATA E HORA LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO: **H:**M DO DIA **/**/2021 

DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS: **H:**M DO DIA **/**/2021 

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS E SESSÃO PÚBLICA: **H:**M DO DIA **/**/2021 

LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br 

MODO DE DISPUTA: ABERTO 

 

 
1. DO OBJETO.  

 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para 
a CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 
VEÍCULOS DAS FROTAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE COELHO NETO - MA, por 
meio de registro de preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos. 

 
1.2. A licitação será dividida em ITENS, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando- 
se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 

 
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço por ITEM, observadas as exigências 
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

 

2. DO REGISTRO DE PREÇOS.  

 
2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são 
as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços. 

 

MINUTA DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº ***/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2021.01/CLHO-03527 
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3. DO CREDENCIAMENTO.  

 
3.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS 
que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA 
ELETRÔNICA. 

 

3.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio 
www.portaldecompraspublicas.com.br; 

 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes 
a este Pregão. 

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

 
3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL 
DE COMPRAS PÚBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 
devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.  

 
4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 
desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. 

 
4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para 
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o 
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

 
4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

 
4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 
vigente; 

 
4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
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4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

 
4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

 
4.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução 
ou liquidação; 

 
4.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

 
4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

 
4.4. Como condição para participação no pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

 
4.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

 
4.4.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

 
4.4.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 
pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter 
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 
microempresa, empresa de pequeno porte. 

 
4.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

 
4.4.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada 
está em conformidade com as exigências editalícias; 

 
4.4.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores; 

 
4.4.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 
7°, XXXIII, da Constituição; 

 
4.4.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

 
4.4.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição 
Federal; 

 
4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 
previstas em lei e neste Edital. 
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5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.  
 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente 
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar- 
se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

 
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá 
por meio de chave de acesso e senha. 

 
5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 
§ 1º da LC nº 123, de 2006. 

 
5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

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

 

5.6. Não será admitido documentos de habilitação enviados após a abertura da sessão pública; 
 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 

 
5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio 
de lances. 

 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.  

 
6.1. O licitante deverá também enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 
dos seguintes campos: 

 
6.1.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional; 

 
6.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo 
de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número 
do registro ou inscrição do bem no órgão competente. 

 
6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

 
6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação 
de serviços. 

 
6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
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6.5. O prazo de validade que deverá constar na proposta, não será inferior a 60 (SESSENTA) DIAS, a 
contar da data de sua apresentação. 

 
6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas, quando participarem de licitações públicas; 

 

 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 
data, horário e local indicados neste Edital. 

 
7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou 
não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

 
7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

 
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 
em tempo real por todos os participantes. 

 
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

 
7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 

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

 
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro. 

 
7.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo deste 
edital. 

 
7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao 
último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

 
7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser 
R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS). 

 
7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES. 

Anexo do protocolo PT2022.01/CLHO-21283

Nome: MINUTA DE EDITAL MANUTENÇÃO DE.pdf, pág. 5 de 35

PR2021.01/CLHO-03527 - Pág 61



SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO 

E FINANÇAS 

 

 

 

7.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, em que 
os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

 
7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos 
do período de duração da sessão pública. 

 
7.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e 
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive 
no caso de lances intermediários. 

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

 

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

 

7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 
desconsiderados pelo pregoeiro. 

 
7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado primeiro. 

 
7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

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

 
7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do 
Pregoeiro aos participantes do certame, publicada no Portal de Compras Públicas, 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e hora para a sua 
reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo 
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

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

 
7.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas 
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 
2015. 

 
7.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 
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7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) 
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

 
7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, 
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

 
7.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 
7.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto 
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus 
às margens de preferência, conforme regulamento. 

 
7.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de 
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

 
7.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto 
no Art. 3º, § 2º, da LEI Nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços: 

 
7.28.1. Produzidos no país; 

 
7.28.2. Produzidos por empresas brasileiras; 

 
7.28.3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 
País; 

 
7.28.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei 
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação. 

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

 
7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

 
7.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

 
7.30.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie 
a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o 
caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 
Edital e já apresentados.  

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

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 
9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

 
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível. 

 
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

 
8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 

 
8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 
prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada 
em ata; 

 

8.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

 

8.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a sua continuidade. 

 

8.7. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 
negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

 
8.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

 
8.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

 
8.8. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

 
8.9. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital. 
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9. DA HABILITAÇÃO.  
 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 
futura contratação, mediante a consulta aos documentos inseridos no portal de compras públicas, e 
ainda nos seguintes cadastros: 

 
9.1.1. Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas; 

 
9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de 
Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ ); 

 

9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 
pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ). 

 
9.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0 

 

9.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas 
ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o 
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

 
9.1.5.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

 
9.1.5.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
prestação de serviços similares, dentre outros. 

 
9.1.5.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

 
9.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 

 
9.1.7. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 
9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio 
do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e 
trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica. 

 
9.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE 
COMPRAS PÚBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

 
9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá- 
los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
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9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 
documento digital. 

 
9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos, bem como documentos com endereços divergentes. 

 
9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 
9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 

 
9.7. Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 
9.8. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 
9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

 
9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

 

9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

 
9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

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

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

 
9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 

 
9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva; 

 
9.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
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9.9.1. CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas, conforme o caso; 

9.9.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

 
9.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria- 
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa 
da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos 
da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

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

 
9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

 
9.9.5. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto 
aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada; 

 
9.9.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos 
Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada; 

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

 
9.10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

 
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) 
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão; 

 
9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

 
9.10.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de 
existência da sociedade; 

 
9.10.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto 
social. 

 
9.10.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da 
última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de 
uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 

 
9.10.3. Os índices que comprovam a boa situação financeira da empresa, serão calculados e 
apresentados pelo Licitante, devidamente confirmados pelo responsável por sua contabilidade, 
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mediante sua assinatura e a indicação do seu nome e do número de registro no Conselho Regional 
de Contabilidade. 

 
9.10.4. A comprovação da situação financeira da empresa, que trata o item anterior, será constatada 
mediante a análise dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 
(LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas: 

 

LG = 
  Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG =  
  

 
Ativo Total  

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
 Ativo Circulante 

LC = Passivo Circulante 

 

9.10.5 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, 
considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital 
mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de   10% (dez por cento) do valor estimado da contratação 
ou do item pertinente. 

 
9.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 

 
9.11.1 Comprovação de aptidão para execução dos serviços, objeto do presente edital, estando 

de acordo com as características, quantidades e prazos compatíveis. A comprovação deverá ser feita 

por meio de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, competentes 

para tanto.  

 
9.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que 
atenda a todas as demais exigências do edital. 
 

9.12.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 

 
9.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após 
a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, 
a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 
justificativa. 
 
9.14. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação 
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  
 
9.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
 
9.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 
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9.17. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 
artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da 
proposta subsequente. 

 
9.18. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor. 

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.  

 
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) 
horas a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

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

 
10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento. 

 
10.2. O licitante deverá ainda enviar sua proposta atendendo os seguintes campos: 

 
10.2.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional; 

 
10.2.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo 
de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número 
do registro ou inscrição do bem no órgão competente. 

 
10.2.3. Declaração de compromisso de execução dentro do município de Coelho Neto (MA), no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da emissão da Ordem de Serviço, sem custos adicionais e 
independentes da quantidade. 

 
10.2.4. O prazo de validade que deverá constar na proposta, não será inferior a 60 (sessenta) dias, 
a contar da data de sua apresentação. 

 
10.3. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer 
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

 
10.3.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

 
10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e 
o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

 
10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; 
no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão 
estes últimos. 

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, 
sob pena de desclassificação. 

 
10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 
outro licitante. 
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10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 
estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
10.8. Deverá integrar a proposta de preços os seguintes documentos: 

 
11. DOS RECURSOS.  

 
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 
trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, 
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 
sistema. 

 
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

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

 
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dia úteis para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 
para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dia 
úteis, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

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

 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.  

 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
 

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização 
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que 
serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

 

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

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

 
12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a 
fase do procedimento licitatório. 

 
12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO 
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 
cadastrais atualizados. 

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.  
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13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso 
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 
apresentados. 

 
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório. 

 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO.  

 

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

 
15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.  

 
15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de 
validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital. Este prazo será de 24 (vinte e quatro) horas quando solicitado a assinatura 
eletrônica certificada. 

 

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.  

 
16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de 
Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

 
16.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 

para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de 
Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas neste Edital. Este prazo será de 24 (vinte e quatro) horas quando solicitado 
a assinatura eletrônica certificada. 

 
16.2.1. Os prazos previstos no subitem anterior poderão ser prorrogados, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

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

 

16.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

 
16.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 

 
16.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 
78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da 
mesma Lei. 

 
16.4. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível 
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de 
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no 
art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, 
de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 

 
16.5. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

 
16.5.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o 
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cadastro no prazo de até 02 (dois) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no 
edital e anexos. 

 
16.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das 
condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a 
vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 

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

 

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL.  

 
17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas na 
Minuta de Contrato. 

 

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO.  

 
18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos na Minuta de 
Contrato. 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.  

 

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas na Minuta de Contrato e 
Termo de Referência. 

 

20. DO PAGAMENTO.  

 
20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas na Minuta de Contrato. 

 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.  

 
21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 
que: 

 

21.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

 
21.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

 
21.1.3. Apresentar documentação falsa; 

 
21.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

 
21.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

 
21.1.6. Não mantiver a proposta; 

 
21.1.7. Cometer fraude fiscal; 

 
21.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 
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21.2. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, 
as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo Nº 87, da Lei Nº 8.666/93: 

 
a) Advertência por escrito; 

 

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos conforme Minuta de Contrato; 
 

c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa 
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 
 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Contratante pelos prejuízos causados;  

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

 
21.4. Serão publicadas no Diário Oficial do Município de Coelho Neto (MA) -  
https://www.coelhoneto.ma.gov.br/ -, as sanções administrativas previstas no ITEM 21.3, c, d, deste 
edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública. 

 
21.5. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, 
por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética 
durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

 
21.5.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRÁTICAS: 

 
a) PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na 
execução do contrato; 

 
b) PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 
processo de licitação ou de execução do contrato; 

 
c) PRÁTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, 
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer 
preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

 
d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar 
a execução do contrato. 

 
e) PRÁTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir 
materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir 
materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

 

22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA.  

 
22.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da 
proposta do licitante mais bem classificado. 

 
22.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame 

Anexo do protocolo PT2022.01/CLHO-21283

Nome: MINUTA DE EDITAL MANUTENÇÃO DE.pdf, pág. 17 de 35

PR2021.01/CLHO-03527 - Pág 73



SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO 

E FINANÇAS 

 

 

em relação ao licitante melhor classificado. 
 

22.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante 
vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante 
a fase competitiva. 

 
22.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e 
somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro 
cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013. 

 

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  

 
23.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 

 
23.2. A impugnação deverá ser realizada exclusivamente por forma eletrônica no sistema 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

23.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 
decidir sobre a impugnação no prazo de até 03 (três) dias úteis contados da data de recebimento da 
impugnação. 

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

 
23.5. . Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anterior à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, em campo próprio do Sistema Portal de Compras 
Públicas no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

23.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 03 (três) dias úteis, contado 
da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 
elaboração do edital e dos anexos. 

 
23.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, 
salvo quando se amoldarem ao art. 21 parágrafo 4º, da Lei 8.666/93. 

 
23.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

 
23.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 

 
23.9. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de 
ordem geral, serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de 
responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento. 

 
23.10. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso 
de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado 
no processo para responder pela proponente. 

 
23.11. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa 
designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme 
o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação 
do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para 
impugnar o Edital). 
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24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.  

 

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

 

24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário, pelo Pregoeiro. 
 

24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 
de Brasília – DF. 
 
24.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, 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. 
 

24.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 
 

24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 

 
24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 
público. 
 
24.10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 

24.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 
contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso 
tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das 
demais sanções cabíveis. 

 
24.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
 
24.12.  A PREFEITURA MUNICIPAL, poderá revogar este Pregão por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do 
procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório. 
 
 

24.12.1. A anulação do pregão induz à do contrato. 

 
24.12.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar. 

 
24.13. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada 
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a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de 
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação. 
 
24.14. O Edital será disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos a seguir: 

www.portaldecompraspublicas.com.br, https://site.tce.ma.gov.br/ e também poderão ser lidos e/ou 
obtidos na Sala de Reuniões com a Equipe de Pregão, no Endereço Praça Getúlio Vargas, S/N, 
Centro, na Cidade de Coelho Neto - MA, nos dias úteis, no horário das 09:00 às 12:00, mesmo 
endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista 
franqueada aos interessados, e ainda pelo e-mail cpl.coelhoneto.ma@gmail.com 

 
24.15.Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 
 
ANEXO II – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

 
ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO; 

 
 

COELHO NETO (MA), EM ** DE ***** DE 2021 
 

 
 
 

Domingos Dias da Silva 
Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças
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1. OBJETO 
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS 
DAS FROTAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE COELHO NETO - MA, por meio de registro de 
preços, conforme especificações e quantidades detalhadas na tabela abaixo: 
 

PLANILHA UNIFICADA - MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UNID VALOR UNIT 
VALOR 

TOTAL 

1 

SERVIÇOS MECÂNICOS VEICULOS 

UTILITARIOS CARRO A ALCOOL/GASOLINA - 

Serviços mecânicos de correção preventiva e corretiva 

(inclusive serviços no sistema de freios, de direção 

mecânica e hidráulica, de suspensão, de escapamento, 

trocam de anéis vedadores e lubrificantes afins como: 

fluido de freio, óleo hidráulico, aditivos etc, e serviços de 

retifica de motor, serviços de ar-condicionado, incluindo a 

higienização, reposição de gás refrigerante, bem como a 

troca dos filtros, serviços elétrico/eletrônicos em geral) 

7840 H   

2 

SERVIÇOS MECÂNICOS VEICULOS 

UTILITARIOS CARRO A DIESEL - Serviços 

mecânicos de correção preventiva e corretiva (inclusive 

serviços no sistema de freios, de direção mecânica e 

hidráulica, de suspensão, de escapamento, trocam de anéis 

vedadores e lubrificantes afins como: fluido de freio, óleo 

hidráulico, aditivos etc, e serviços de retifica de motor, 

serviços de ar-condicionado, incluindo a higienização, 

reposição de gás refrigerante, bem como a troca dos filtros, 

serviços elétrico/eletrônicos em geral) 

7404 H   

3 

SERVIÇOS MECÂNICOS VEICULOS DE GRANDE 

PORTE A DIESEL - Serviços mecânicos de correção 

preventiva e corretiva (inclusive serviços no sistema de 

freios, de direção mecânica e hidráulica, de suspensão, de 

escapamento, trocam de anéis vedadores e lubrificantes 

afins como: fluido de freio, óleo hidráulico, aditivos etc, e 

serviços de retifica de motor, serviços de ar-condicionado, 

incluindo a higienização, reposição de gás refrigerante, 

bem como a troca dos filtros, serviços elétrico/eletrônicos 

em geral) 

4800 H   

4 

SERVIÇOS MECÂNICOS - MÁQUINAS PESADAS  

A DIESEL - Serviços mecânicos de correção preventiva e 

corretiva (inclusive serviços no sistema de freios, de 

direção mecânica e hidráulica, de suspensão, de 

escapamento, troca de anéis vedadores e lubrificantes afins 

como: fluido de freio, óleo hidráulico, aditivos, etc. e 

serviços de retifica de motor, serviços de ar condicionado, 

incluindo a higienização, reposição de gás refrigerante, 

bem como a troca dos filtros, serviços elétrico/eletrônicos 

em geral). 

2200 H   

5 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE RODA 

Serviços de alinhamento de rodas em geral; 1152 UNID   

6 
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODA 

Serviços de balanceamento de rodas em geral; 1282 UNID   

7 SERVIÇOS DE CAMBAGEM 

Serviços de cambagem em geral; 938 UNID   

8 
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICO INJETORES 

Serviços de limpeza de bicos em geral; 794 UNID   

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
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9 
SERVIÇOS DE BORRACHARIA 

serviços de borracharia (troca de pneus, desempeno de 

rodas, remendo de pneus) 
3752 UNID   

 
Justifica-se a não adoção de Itens Exclusivos e/ou Cotas Reservadas, com fundamento no Art. 

49, inciso II da Lei Complementar 123/2006, uma vez que que não foi encontrado, em pesquisa de 
mercado realizada para obter cotações válidas para balizar esta aquisição, o número mínimo de três 
fornecedores locais com a qualificação de micro e pequena empresa. Ademais, não se identificou 
ferramenta, cadastro ou outro instrumento seguro apto a sustentar a tomada de decisão acerca da 
vantajosidade de se garantir a exclusividade de itens para as ME e EPP.  
 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Para o desempenho das atividades das secretarias do Município de Coelho Neto (MA), a 
municipalidade demanda rotineiramente a utilização dos veículos pertencentes a frota municipal, quer 
na realização dos serviços administrativos, quer no atendimento aos serviços públicos devidos aos 
administrados. Para tanto, a perfeita condição de uso dos veículos está condicionada às manutenções 
preventivas e corretivas, que devem ser efetuadas obedecendo às características de cada veículo e ao 
respectivo plano de manutenção, evitando-se, com tais medidas, a paralização dos serviços públicos, e 
reduzindo os riscos de possíveis acidentes.  
 

2.2. A prestação dos serviços públicos e o desempenho das atividades administrativas, que dependem 
do deslocamento dos administrados, de agentes públicos, do transporte de materiais e equipamentos,  
justificam a contração de empresa especializada para fazer as manutenções preventivas e corretivas 
em sua frota oficial de veículos automotores. 

 

3. FUNDAMENTO LEGAL 

3.1. O objeto deste Termo de Referência tem natureza de serviço comum, a ser contratado mediante 
licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica, obedecendo, integralmente, ao que 
estabelece a Lei  Federal nº 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações e Lei Federal nº 10.520/2002 e todas 
as demais normas e legislações vigentes e aplicáveis ao presente termo. 

 

4. DO QUANTITATIVO 

4.1. As quantidades previstas na tabela acima são estimativas máximas para o período de validade da 
Ata de Registro de Preços, reservando-se que a Secretarias Municipal de Administração, Planejamento 
e Finanças, no direito de adquirir em cada item o quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, 
integral ou até mesmo abster-se de adquirir quaisquer itens especificados. 
 

5. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 

5.1. O custo estimado da contratação será tornado público apenas e imediatamente após o 
encerramento do envio de lances. 

 

6. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

6.1. O contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, com base no 
artigo 57, II, da Lei n. 8.666/93. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES ESPECIFICAS 

7.1. DEVERÁ A CONTRATADA:  

7.1.1. Prover condições que possibilitem a prestação dos serviços a partir da data da assinatura 
do contrato; 

7.1.2. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE, 
quanto à prestação do serviço; 

7.1.3. Indicar um responsável para representá-lo administrativamente, quando necessário, 
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durante o período de vigência do contrato, mediante declaração contendo o nome completo, CPF e 
documento de identidade, além dos meios de comunicações e acessos necessários; 

7.1.4. Após a realização de quaisquer serviços, repassar à Contratante as informações sobre o 
veículo, tais como: identificação, hodômetro, datas e horários da execução do serviço e detalhamento 
sobre utilização de peças, serviços e os custos para a CONTRATANTE;  

7.1.5. Testar o funcionamento dos veículos, que forem recebidos para manutenção preventiva 
ou corretiva, na presença dos representantes da contratante antes e após a execução dos serviços; 

7.1.6. Entregar os veículos após as revisões, testados, limpos e sem marcas de graxas, óleos, 
etc.; 

7.1.7. Atender imediatamente os veículos que necessitem de manutenções emergenciais; 

7.1.8. Providenciar e utilizar proteção de bancos, pára-lamas, volante de direção e alavanca de 
marchas com material específico para evitar sujeira e arranhões; 

7.1.9. Caso seja constatada pela prestadora a necessidade de outros serviços não especificados 
para o veículo, a contratada entrará em contato com o Setor competente da contratante, a fim de 
acompanhamento in loco da necessidade dos serviços; 

7.1.10. A contratada dará garantia para os serviços, idêntica a oferecida para o público em geral; 

7.1.11. Fornecer à Contratante o orçamento solicitado com a relação de peças necessárias à 
manutenção do veículo em um prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, nele discriminando a 
quantidade de horas necessárias à execução dos serviços; 

7.1.12. Após a execução dos serviços ao entregar o veículo devolver todas as peças substituídas; 

7.1.13. Executar os serviços dentro dos tempos padrão de execução de mão de obra das 
concessionárias; 

 

8. DA SOLICITAÇÃO, DO LOCAL E DO PRAZO DE EXECUÇÃO. 

8.1. Os serviços deverão ser executados conforme as necessidades da Contratante, mediante  
emissão da ordem de serviço, levando em consideração a urgência, natureza, complexidade 
e/ou especialidade do serviço; 
 

8.2. Os serviços deverão ser executados nos locais indicados nas ordens de serviços emitidas  pela 
Contratante, ou em oficina da empresa vencedora da licitação que deverá ser localizada no 
perímetro urbano do município de Coelho Neto (MA), com espaço físico coberto contendo a 
aparelhagem necessária para a realização dos serviços, objeto desta licitação. 
 

8.3. O atendimento da demanda será em dia útil, inclusive aos sábados, até às 13:00h. A 
CONTRATADA deverá receber o veículo, mediante agendamento prévio, devendo devolvê-lo 
em até 48 horas, em regra; enquanto nos casos de troca de pneu e bateria, também mediante 
agendamento prévio, a devolução será feita em até 24 horas, a partir do recebimento dos 
veículos. Caso os prazos se encerrem no domingo ou feriado, contará o dia útil seguinte para o 
término do prazo. 
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O(A)......(órgão ou entidade pública que gerenciará a ata de registro de preços), com sede no(a)      , na 
cidade de /UF, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 0000000000000000000, neste ato 
representado pelo  , portador da matrícula funcional nº .............. ,, 
considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO 
DE PREÇOS nº ......./2021, publicada  no ...... de ...../...../2021, processo  administrativo n.º         , 
RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a 
classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas 
no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a 
seguir: 

 

1. DO OBJETO.  

 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual ......................... , especificado(s) 
no(s) item(ns).......... do .......... Termo de Referência, anexo ...... do edital de Pregão nº ........../20 ... , que 
é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.  

 
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais 
condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

 
EMPRESA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

REPRESENTANTE: 

E-MAIL: TEL.: ( ) 

ITENS DESCRIÇÃO QUANT. UNID. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

      
VALOR TOTAL:  

 
3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.  

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência 
do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as 
condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666 de 1993 e no Decreto Federal nº 7.892 de 2013. 

 
3.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão 
ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 
3.3. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de   cada 
item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem. 

ANEXO II – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº ***/****. 
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4. VALIDADE DA ATA.  

 
4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, não 
podendo   ser prorrogada. 

 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO.  

 
5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

 
5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução   dos preços 
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração 
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

 
5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços 
aos valores praticados pelo mercado. 

 
5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

 
5.4.1.A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 
mercado observará a classificação original. 

 
5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

 
5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido 
de execução, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados; e 

 
5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

 
5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata 
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 
5.7. O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO: 

 
5.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

 
5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 

 
5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 

 
5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, 
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

 
5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado 
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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5.9. O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO 
SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O 
CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E JUSTIFICADOS: 

 
5.9.1. Por razão de interesse público; ou 
5.9.2.A pedido do fornecedor. 

 

6. DAS PENALIDADES.  
 

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas 
no Edital. 

 
6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), 
exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos 
participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, 
Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 

 
6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no 
art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para 
cancelamento do registro do fornecedor. 

 

7. CONDIÇÕES GERAIS.  

 
7.1. As condições gerais do execução, tais como os prazos de execução e recebimento do objeto, as 
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, 
encontram-se definidos no Termo de Referência e/ou Minuta de Contrato,. 

 
7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 
7892/13. 

 
7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem 
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta 
Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... ( ... ) vias de igual teor, que, depois 
de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

 
 

XXXXXXXXXXXXXXXX, de de ****. 
 
 

Representante legal do órgão gerenciador 

representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s) 
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TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE QUE FAZEM 

ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO 

(MA), POR INTERMÉDIO DO (A) ***** ***** *****  E A 

EMPRESA ***** ***** *****. 

A Prefeitura Municipal de Coelho Neto (MA), Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, por intermédio 

do(a) *** (órgão contratante), com sede no(a) ***** ***** ***** , na cidade de ***** ***** *****  /Estado ***** 

***** ***** , inscrito(a) no CNPJ sob o nº ***** ***** ***** , neste ato representado(a) pelo(a) ***** ***** 

*****  (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria nº  ***, de ** de ***** de 20**, publicada no Diário Oficial 

do Município de Coelho Neto (MA) de ** de ***** de 20**, doravante denominada CONTRATANTE, e 

o(a) ***** ***** *****  inscrito(a) no CNPJ sob o nº ***** ***** *****   sediado(a) na ***** ***** ***** , em ***** 

***** *****  doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ***** ***** ***** , 

portador(a) da Carteira de Identidade nº ***** ***** ***** , expedida pela (o) ***** e CPF nº ***** ***** ***** 

, tendo em vista o que consta no Processo nº ***** e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 

de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão por Sistema de 

Registro de Preços nº ***** /20**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DAS FROTAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 

DE COELHO NETO - MA, que serão prestados nas condições estabelecidas neste instrumento e 

no Termo de Referência anexo do Edital. 

1.2.  Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta 

vencedora, independentemente de transcrição. 

1.3. Objeto da contratação: 

ITENS DESCRIÇÃO QUANT. UNID. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

      
VALOR TOTAL:  

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato, tem início na data de sua assinatura e 

encerramento em 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes, até o limite 

de 60 (sessenta) meses, na forma do art. 57, II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1 O valor total da contratação é de R$ .......... (.....) 

ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº /20   
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3.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto da contratação. 

3.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA 

dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento da Prefeitura Municipal de Coelho Neto (MA), para o exercício de 

20...., na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade:   

Fonte:  

Programa de Trabalho:   

Elemento de Despesa:   

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos 

próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada 

exercício financeiro.  

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço. 

5.2. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 

recebimento da Nota Fiscal/Fatura.  

5.2.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata 

o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias 

úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei 

nº 8.666, de 1993. 

5.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, mediante consulta à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 

1993.  

5.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 

apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:  

5.4.1. o prazo de validade;  

5.4.2. a data da emissão;  

5.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante;  

5.4.4. o período de prestação dos serviços;  

5.4.5. o valor a pagar; e  

5.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

5.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação 

da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas 
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saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 

regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante; 

5.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

5.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção 

das condições de habilitação exigidas no edital.  

5.8. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por 

escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente 

sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

5.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 

contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 

meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

5.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 

defesa.  

5.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 

decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.   

5.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente quanto a regularidade 

fiscal, salvo por motivo de economicidade ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente 

justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.  

5.12.   Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de 

alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração 

se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão 

calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação 

das seguintes fórmulas: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: I =(TX/100)/365  

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data 

limite para a apresentação das propostas. 

6.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os preços iniciais 

serão reajustados, mediante a aplicação, pela CONTRATANTE, do IPC-A, exclusivamente para as 

obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula (art. 

5º do Decreto n.º 1.054, de 1994):  

6.3. R = V (I – Iº) / Iº, onde: 

6.4. R = Valor do reajuste procurado; 

6.5. V = Valor contratual a ser reajustado; 
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6.6. Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para 

entrega da proposta na licitação; 

6.7. I = Índice relativo ao mês do reajustamento; 

6.8. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 

efeitos financeiros do último reajuste. 

6.9. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.  

6.10. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

6.11. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 

não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 

legislação então em vigor. 

6.12. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

6.13. O reajuste será realizado por apostilamento. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

8. CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

8.1. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Unitário. 

8.2. . O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato serão realizados por 

representante da Contratante designado pela Portaria Nº `*****, na função de fiscal *****. 

8.3.  O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 

disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.4. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 

Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Instrumento  e na 

legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 

87 da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.5. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 

inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus 

agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  

9.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

9.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com 

as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; Anexo do protocolo PT2022.01/CLHO-21283
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9.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão 

especialmente designados, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês 

e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

9.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

9.1.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 

estabelecidas neste Instrumento; 

9.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

9.2.1. Executar os serviços conforme especificações deste Instrumento e de sua proposta; 

9.2.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 

pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

9.2.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo 

e qualquer dano causado à Administração, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua 

integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos 

pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

9.2.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, 

em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

9.2.5. A empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o 

dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de 

regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida 

Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio 

ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017; 

9.2.6. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, 

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos. 

9.2.7. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada 

de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

9.2.8. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 

de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

9.2.9.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

9.2.10. Prover condições que possibilitem a prestação dos serviços a partir da data da assinatura do 

contrato; 

9.3. A CONTRATADA DEVERÁ AINDA:  

9.3.1. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE, quanto à 

prestação do serviço; 

9.3.2. Indicar um responsável para representá-lo administrativamente, quando necessário, durante o 

período de vigência do contrato, mediante declaração contendo o nome completo, CPF e documento de 

identidade, além dos meios de comunicações e acessos necessários; 

Anexo do protocolo PT2022.01/CLHO-21283

Nome: MINUTA DE EDITAL MANUTENÇÃO DE.pdf, pág. 31 de 35

PR2021.01/CLHO-03527 - Pág 87



SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO 

E FINANÇAS 

 

 

9.3.3. Após a realização de quaisquer serviços, repassar à Contratante as informações sobre o veículo, 

tais como: identificação, hodômetro, datas e horários da execução do serviço e detalhamento sobre 

utilização de peças, serviços e os custos para a CONTRATANTE; 

9.3.4. Testar o funcionamento dos veículos, que forem recebidos para manutenção preventiva ou 

corretiva, na presença dos representantes da contratante antes e após a execução dos serviços; 

9.3.5.  Entregar os veículos após as revisões, testados, limpos e sem marcas de graxas, óleos, etc.; 

9.3.6. Atender imediatamente os veículos que necessitem de manutenções emergenciais; 

9.3.7. Providenciar e utilizar proteção de bancos, pára-lamas, volante de direção e alavanca de marchas 

com material específico para evitar sujeira e arranhões; 

9.3.8. Caso seja constatada pela prestadora a necessidade de outros serviços não especificados para 

o veículo, a contratada entrará em contato com o Setor competente da contratante, a fim de 

acompanhamento in loco da necessidade dos serviços; 

9.3.9. A contratada dará garantia para os serviços, idêntica a oferecida para o público em geral; 

9.3.10.  Fornecer à Contratante o orçamento solicitado com a relação de peças necessárias à 

manutenção do veículo em um prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, nele discriminando a 

quantidade de horas necessárias à execução dos serviços; 

9.3.11. Após a execução dos serviços ao entregar o veículo devolver todas as peças substituídas; 

9.3.12. Executar os serviços dentro dos tempos padrão de execução de mão de obra das 

concessionárias; 

10. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DOS SERVIÇOS 

 
10.1. O recebimento e a aceitação dos serviços ocorrerão para cada Ordem de Serviço ou Contrato, e 

dar-se-ão da seguinte forma: PROVISORIAMENTE: em até 5 (cinco) dias úteis, contados da data 
da comunicação, por escrito, da conclusão dos serviços pela CONTRATADA, após a realização de 
vistoria pela fiscalização; DEFINITIVAMENTE: em até 15 (quinze) dias contados da vistoria, 
mediante a lavratura de aceite, que será assinado pelas partes, para que seja configurado o 
recebimento definitivo; 

 
10.1.1. Se, após o recebimento provisório, for identificada qualquer falha na execução, cuja 
responsabilidade seja atribuída à CONTRATADA, o prazo para a efetivação do recebimento definitivo 
será interrompido, recomeçando sua contagem após o saneamento das impropriedades detectadas.  
 
10.1.2.  O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA 
pela solidez e segurança dos serviços e dos materiais empregados, durante o período de garantia 
previsto para o serviço. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que: 

11.2. falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações 

assumidas na contratação; 

11.3. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

11.4. fraudar na execução do contrato; Anexo do protocolo PT2022.01/CLHO-21283
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11.5. comportar-se de modo inidôneo; ou 

11.6. cometer fraude fiscal. 

11.7. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

11.8. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais 

consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o 

serviço contratado; 

11.9. Multa de:  

11.10. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor 

adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. 

Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá 

ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da 

obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  

11.11. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de 

atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de 

inexecução parcial da obrigação assumida; 

11.12. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso 

de inexecução total da obrigação assumida; 

11.13. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação 

da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois 

por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE 

a promover a rescisão do contrato; 

11.14. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes 

entre si. 

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

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 

dois anos; 

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

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada 

ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;  

11.17. As sanções previstas nos subitens “i”, “iii”, e “v” poderão ser aplicadas à CONTRATADA 

juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

11.18. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

11.19. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

11.20. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

11.21. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados.  
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11.22. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se 

o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

11.23. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 

serem pagos, ou recolhidos em favor da Contratante, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando 

for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente. 

11.24. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

11.25. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 

do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme 

artigo 419 do Código Civil. 

11.26. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado 

o princípio da proporcionalidade. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII 

do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem 

prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Instrumento; 

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.  

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA 

o direito à prévia e ampla defesa. 

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 

prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.4.3. Indenizações e multas. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES  

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento 
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES 

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 
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14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei 

nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, 

normas e princípios gerais dos contratos. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO 

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário 

Oficial da Prefeitura Municipal de Coelho Neto (MA), no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato 

será o da Comarca do Município de Coelho Neto (MA) - Justiça Estadual. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) 

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

...........................................,  .......... de.......................................... de 20..... 

_______________________ 

Representante legal da CONTRATANTE 

_________________________ 

Representante legal da CONTRATADA 
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Informações gerais

Despacho
Prezada, segue processo com o Parecer Jurídico solicitado, devidamente assinado.
 

Raymonyce Dos Reis Coelho
Procuradora Geral Do Municipio

Assinado eletronicamente por
Raymonyce Dos Reis Coelho
Em 21/01/2022 às 12:28
Código de validação: 4cb2bcb0-e7f5-4e0f-858b-678cbe0d1773

Protocolo:
PT2022.01/CLHO-21461

Data de abertura:
21/01/2022 12:28:08

Data de transação:
21/01/2022 12:28:08

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da frota 2022

Nome do emitente:
Raymonyce Dos Reis Coelho

Setor do emitente:
Procuradoria Geral do Município -
PGM

Nome do responsável:
Fernanda Pereira de Sousa

Setor do responsável:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Prazo:
10 Dias (Corridos)

Prazo final:
31/01/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
21/01/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Controladoria Geral do Município - CGM
CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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PARECER JURÍDICO 

 
PROC Nº PR2021.01/CLHO-03527 

PARECER JURÍDICO Nº 0010/2022 

SOLICITANTE: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

ASSUNTO: ANALISE DE REGULARIDADE DE EDITAL 

RELATÓRIO: 

Trata-se de solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e 

Finanças do Município de Coelho Neto para análise de regularidade de Edital de Pregão Eletrônico 

– Sistema de Registro de Preços para a Contratação de empresa especializada para prestação de 

Serviços de Manutenção da Frota. 

 
Em atendimento ao que dispõe a Lei nº 8.666/93, no seu artigo 38, inciso VI e parágrafo 

único, submete à apreciação desta Procuradoria o Edital e a Minuta do Contrato Administrativo. 

 
A justificativa da futura e eventual contratação fundamenta-se na obtenção da proposta 

de aquisição mais vantajosa para a Administração Pública. 

 
Consta nos autos, que o processo passou pelas autorizações necessárias das autoridades 

competentes, pela colheita de valores de mercado dos objetos a serem licitados, pela elaboração de 

minuta de edital e seus anexos (termo de referência, minuta do contrato etc...). 

 
Este é o breve relatório. 

 
PRELIMINAR DE OPINIÃO 

 
Antes de adentrarmos ao mérito do presente parecer é de ser verificado que a condução 

da análise técnico jurídica é vinculada à atividade prevista legalmente da função da advocacia, em 

especial conforme disposto na Lei Federal n. 8.906/94, que estabelece o Estatuto da Advocacia e da 

OAB. Nesta forma, para confecção do presente instrumento, é de ser observada a isenção do 

profissional e o seu caráter opinativo (Art. 2o, § 3o da Lei referida), corroborado este entendimento 

pela liberdade administrativa do responsável, gestor, já que este poderá́ ou não seguir a opinião 

técnica segundo sua conveniência e finalidade. 

 
Reitera-se a liberdade de opinião do profissional, conforme os entendimentos 

jurisprudenciais que seguem, assim como a desvinculação do profissional à opinião, cabendo ao 

gestor sua vinculação ou não, conforme sua conveniência. O presente parecer, por essência, é um 
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instrumento de opinião não passível de vinculação à decisão da administração pública, assim entende 

a jurisprudência: 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTROLE EXTERNO. 

AUDITORIA PELO TCU. RESPONSABILIDADE DE 

PROCURADOR DE AUTARQUIA POR EMISSÃO DE PARECER 

TÉCNICO-JURÍDICO DE NATUREZA OPINATIVA. SEGURANCA̧ 

DEFERIDA. I. Repercussões da natureza jurídico-administrativa do 

parecer jurídico: (i) quando a consulta é facultativa, a autoridade não se 

vincula ao parecer proferido, sendo que seu poder de decisão não se altera 

pela manifestação do órgão consultivo; (ii) quando a consulta é obrigatória, 

a autoridade administrativa se vincula a emitir o ato tal como submetido à 

consultoria, com parecer favorável ou contrário, e se pretender praticar ato 

de forma diversa da apresentada à consultoria, deverá submete-̂ lo a novo 

parecer; (iii) quando a lei estabelece a obrigacã̧  o de decidir à luz de parecer 

vinculante, essa manifestação de teor jurídica deixa de ser meramente 

opinativa e o administrador não poderá decidir senão nos termos da 

conclusão do parecer ou, então, não decidir. II. No caso de que cuidam os 

autos, o parecer emitido pelo impetrante não tinha caráter vinculante. Sua 

aprovação pelo superior hierárquico não desvirtua sua natureza opinativa, 

nem o torna parte de ato administrativo posterior do qual possa 

eventualmente decorrer dano ao erário, mas apenas incorpora sua 

fundamentação ao ato. III. Controle externo: É lícito concluir que é abusiva 

a responsabilização do parecerista à luz de uma alargada relação de 

causalidade entre seu parecer e o ato administrativo do qual tenha resultado 

dano ao erário. Salvo demonstração de culpa ou erro grosseiro, submetida 

às instâncias administrativo-disciplinares ou jurisdicionais próprias, não 

cabe a responsabilização do advogado público pelo conteúdo de seu parecer 

de natureza meramente opinativa. Mandado de segurança deferido. 

(STF - MS: 24631 DF, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de 

Julgamento: 09/08/2007, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-018 

DIVULG 31-01-2008 PUBLIC 01-02-2008 EMENT VOL-02305-02 PP- 

00276 RTJ VOL-00204-01 PP-00250) 

 
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ADVOGADO PARECERISTA. 

SUPOSTO CRIME EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ART. 89, 

CAPUT, DA LEI 8.666/93. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO 

PENAL. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA D EINDICAÇÃO DO 

DOLO NA CONDUTA DO CAUSÍDICO. ORDEM QUE DEVE SER 

CONCEDIDA. 1. Não se pode deixar de considerar que sendo o ato do 

parecerista um ato opinativo, a manifestação jurídica não se constitui como 
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ato administrativo em si, podendo apenas ser usada como elemento de 

fundamentacã̧  o  de  um  ato  administrativo  posteriormente  praticado.  2. 

Precedente: STF - MS 24.631-6 - DISTRITO FEDERAL - Relator (a): Min. 

Joaquim Barbosa - Julgamento: 09/08/2007 - Órgão Julgador: Tribunal 

Pleno - Publicaca̧  ̃o: DJ 01-02-2008. Neste julgamento, o Relator, Ministro 

JOAQUIM BARBOSA, apresentou o entendimento de que a 

responsabilizacã̧  o do advogado parecerista somente pode ocorrer quando a 

lei estabelece efetivo compartilhamento do poder administrativo de decisão. 

3. Discussão que ganha maior relevo no a bito do Direito Penal. O tipo 

penal se dirige, em princípio, ao administrador: dispensar, indevidamente a 

licitação ou declará-la inexigível fora dos casos legais (art. 89, caput da Lei 

8.666/93). Cabe verificar de que modo a conduta imputada ao advogado 

teve relevo para a concretização desse ato de dispensa de licitacã̧  o, e, na 

situacã̧  o apresentada, o se verifica é a emissão de um parecer sem qualquer 

fundamentação. 4. O advogado simplesmente não disse nada; ele fez uma 

apreciação da questão e invocou o art. 24, inciso IV, para afirmar que a 

situação de emergência estaria contemplada por ele. Contudo, essa 

referência que ele fez foi uma observação em tese, como se estivesse 

transferindo para o administrador a responsabilidade no sentido de praticar 

ou não aquele ato. 5. Para que se sustente a possibilidade de 

responsabilização penal do advogado subscritor do parecer, outros 

elementos devem ser apresentados na pec  acusatória, o que na situacã̧  o não 

ocorreu. Não há nenhuma indicacã̧  o na denúncia de que o advogado estava 

em conluio com o Prefeito, e que haveria o dolo do causídico, ao emitir o 

parecer, direcionado à prática de um ilícito penal. Ou seja, não foi 

apresentado qualquer indício de aliança com o agente político para prática 

de atos de corrupção. 6. Ordem concedida. 

(TRF-5 - HC: 71466220134050000, Relator: Desembargador Federal 

Manoel Erhardt, Data de Julgamento: 15/08/2013, Primeira Turma, Data 

de Publicação: 22/08/2013) 

 
Agravo de instrumento. Ação civil pública. Improbidade administrativa. 

Parecer emitido pelo Procurador Geral do Município de Petrópolis 

opinando pela celebração de convênio entre o Município de Petrópolis e 

OCIPS. Órgão ministerial que sustenta a ocorrência de dispensa indevida de 

licitação sob o simulacro de convênio. Decisão de recebimento da petição 

inicial. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, tendo em 

vista a teoria da assercã̧  o. Petição inicial que satisfaz os requisitos previstos 

no art. 282 do CPC, a afastar a preliminar de inépcia da exordial. Afastadas 

as prejudiciais de prescrição da ação e da pretensão de ressarcimento ao 
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Erário. Responsabilidade do advogado público. Inexistencia na hipótese. 

Parecer que possui natureza de ato enunciativo, e, portanto, incapaz de gerar 

direitos e obrigac es. Ausencia de fortes indícios acerca da existencia de 

dolo ou culpa grave que apontem para a prática de ato ímprobo por parte 

do agravante. Recurso provido. 

(TJ-RJ - AI: 00183666320158190000 RJ 0018366-63.2015.8.19.0000, 

Relator: DES. WAGNER CINELLI DE PAULA FREITAS, Data de 

Julgamento: 01/07/2015, DÉCIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL, Data de 

Publicação: 03/07/2015 17:15) 

 
O objeto do presente parecer encerra o exame dos atos realizados no procedimento 

interno de apuração da presente licitação para devida análise quanto aos eventos ocorridos. Assim, 

excluindo-se os elementos técnicos e econômicos que embasaram o procedimento, é realizada a 

presente análise sobre os elementos ou requisitos estritamente jurídicos dos autos. 

 
Neste sentido cabe a ressalva técnica que ao gestor público é livre a condução da 

Administração Pública, subordinando-se, contudo, às vertentes das normas de regência, em especial, 

os Princípios Constitucionais do Direito Administrativo. Sem desclassificar a presente peça como 

opinião técnica quanto à regularidade legal do procedimento, desvinculadas das finalidades que os 

justificam e tendo por base o próprio procedimento, incluso as declarações, autorizações, 

determinações e demais atos nele presentes. Cabendo ao gestor proceder aos demais atos conforme 

sua conveniência. 

 
PARECER: 

 
O objeto da licitação tem por escopo o registro de preços para futura e eventual 

contratação do objeto citado no introito, de acordo com as especificações e quantitativos 

estabelecidos no edital e seus anexos, especialmente no termo de referência. 

 
A licitação na modalidade de Pregão Eletrônico destina-se à aquisição de bens e serviços 

comuns, nele não há limites de valor estimado da contratação, sendo licitação de Menor Preço por 

Item, além de concentrar todos os atos em uma única sessão, conjugando propostas escritas e os 

lances durante a sessão, e, por fim, mas não menos importante, possibilita a negociação entre o 

pregoeiro e o proponente que ofertou o menor preço, o que torna o procedimento muito célere e 

econômico para o município. 

 
Propicia, ainda, para a Administração os seguintes benefícios: 

 
a) economia, pois busca a melhor proposta de preço o que gera economia 

financeira; 

b) desburocratização do procedimento licitatório; e, 
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c) rapidez, pois a licitação é mais rápida e dinâmica assim como as 

contratações. 

 
Sobre o julgamento das propostas pelo menor preço, impende destacar previsão legal 

do artigo 4º, X da Lei 10.520/2002: 

 
Art. 4º. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos 

interessados e observará as seguintes regras: 

(...) 

X – para julgamento e classificação das propostas, será adotado o 

critério de menor preço, observados os prazos máximos para 

fornecimento, as especificação técnicas e parâmetros mínimos de 

desemprenho e qualidade definidos no edital; 

 
No que tange o julgamento pelo Tipo Menor Preço por Item, imperioso mencionar 

Súmula 247 do TCU, que acabou par pacificar a necessidade de seu uso, ipsis verbis: 

 
Súmula 247. É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não 

por preço global, nos editais das licitações para a contratação de 

obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde 

que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de 

economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla 

participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade 

para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, 

possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo 

as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade. (grifo 

nosso) 

 
Falando sobre as regras específicas do Pregão Eletrônico, verifica-se que no instrumento 

convocatório houve o registro de qual será o provedor ou a plataforma que disponibilizará o sistema 

eletrônico, previsto no item 3.2 do Edital. 

 
Assim, temos que o certame poderá ser formalizado sob a modalidade já referida, 

PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, possibilitando assim uma maior 

participação das licitantes interessadas, devendo-se tomar como parâmetro a minuta de instrumento 

convocatório acostado ao processo. 

 
Observo ainda, que o edital encartado aos autos atende ao que determina o art. 40 da 

Lei nº 8.666/93, no que diz respeito a sua modalidade, o tipo de licitação, bem como a menção de 

que o procedimento será regido pelas Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002, devendo ser complementado 

no seu preâmbulo o número de ordem, a secretaria interessada, além, é claro, do local, dia e horário 
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para recebimento dos documentos e propostas de preço. 

 
Não obstante, constam ainda: os prazos e condições para assinatura da ata do certame; 

as sanções para o caso de inadimplemento; as condições de participação das empresas e a forma de 

apresentação das propostas; os critérios de julgamento; o local, horários e formas de contato com o 

Departamento de Licitação para esclarecimento, protocolo de impugnações e recursos 

administrativos; condições de pagamento, critério de aceitabilidade das propostas de preço; critérios 

de reajustes; e, relação dos documentos necessários a habilitação, devendo ser complementado com 

o objeto da licitação. 

 
O edital também atende ao que determina o § 2º do art. 40 da Lei nº 8.666/93, trazendo 

em anexo a minuta do contrato, o termo de referência e modelo de todas as declarações que deverão 

integrar os documentos inerentes a habilitação. 

 
A minuta da Ata de Registro de Preços está em consonância com a legislação que orienta 

a matéria, trazendo em seu bojo as cláusulas exigidas pela legislação, nos termos do art. 55 da Lei nº 

8.666/93, que assim dispõe: 

 
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que 

estabeleçam: 

I - o objeto e seus elementos característicos; 

II - o regime de execução ou a forma de fornecimento; 

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e 

periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização 

monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo 

pagamento; 

IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de 

entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso; 

V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da 

classificação funcional programática e da categoria econômica; 

VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, 

quando exigidas; 

VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades 

cabíveis e os valores das multas; 

VIII - os casos de rescisão; 

IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de 

rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei; 

X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para 

conversão, quando for o caso; 

XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou 

ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor; 
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XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente 

aos casos omissos; 

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução 

do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação. 

(...) 

§ 2° Nos contratos celebrados pela Administração Pública com 

pessoas físicas ou jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no 

estrangeiro, deverá constar necessariamente cláusula que declare 

competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer 

questão contratual, salvo o disposto no § 6o do art. 32 desta Lei. 

 
Por fim, em análise, deve ser observado o prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis exigidos 

pelo art. 4°, V da Lei nº 10.520/2002. 

 
Assim, deve-se atentar para que no presente procedimento seja seguida a legalidade, 

devendo ser aplicada a legislação vigente e que orientam o procedimento licitatório, em especial as 

Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93. 

 
O presente parecer é prestado sob o prisma estritamente jurídico, não competindo a essa 

assessoria jurídica adentrar no mérito da conveniência e oportunidade dos atos praticados pelos 

gestores públicos. 

 
Ante todo o exposto, à luz das disposições normativas pertinentes, hipótese em que 

configurando assim o interesse público e a preservação de seu patrimônio, temos que o certame 

deverá ser engendrado sob a modalidade já referida. Tomando-se como parâmetro a licitação pela 

modalidade Pregão, acostada ao processo, manifestamo-nos, portanto, favoráveis à legalidade da 

minuta do edital e anexos e a realização do certame nessa modalidade na forma Eletrônica. 

 
É o parecer, salvo melhor juízo. 

 
Coelho Neto (MA), 21 de janeiro de 2022. 

 

RAYMONYCE 

DOS REIS 

COELHO 
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27/01/2022 18:49:40

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da frota 2022

Nome do emitente:
Raymonyce Dos Reis Coelho

Setor do emitente:
Procuradoria Geral do Município -
PGM

Nome do responsável:
Fernanda Pereira de Sousa

Setor do responsável:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Prazo:
1 Dias (Úteis)

Prazo final:
28/01/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
Não se aplica

Prioridade:
Normal
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Informações gerais

Despacho
PARECER CGM Nº 023/2022

 
EMENTA: PR2021.01/CLHO-03527 – ASSUNTO GERAL: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEÍCULOS.
INTERESSADO: SEMPAF. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO.
ANÁLISE DA FASE INTERNA PELA CGM DE COELHO NETO-MA.
 

 

I – RELATÓRIO

Vem a exame da Controladoria Geral do Município, o processo PR2021.01/CLHO-03527, interessado: Secretaria Municipal
de Planejamento, Administração e Finanças, cujo objeto é Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de
Manutenção Preventiva e Corretiva na Frota de Veículos para atender as necessidades das Secretarias Municipais do
município de Coelho Neto - MA no exercício de 2022, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO.

Assim sendo, o Órgão de Controle Interno do Município de Coelho Neto, atendendo ao que determina o art. 74. da Constituição
Federal de 1988, bem como as competências abrangidas pela Lei Municipal nº 753, de 08 de janeiro de 2021, especialmente no seu artigo
41, inciso I, que diz “realizar o controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial das entidades da
Administração Direta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade, aplicação das subvenções e renúncias de
receitas”, e os incisos X e IX, que preconizam respectivamente “examinar os atos administrativos praticados e as obrigações
assumidas pelo Município que derem origem à despesa” e “realizar auditorias técnicas e administrativas objetivando o controle
legal, de mérito e técnico”, apresenta a análise e a respectiva manifestação, conforme a seguir.

 
II – ANÁLISE
 

O aludido processo encontra-se instruído conforme exposto na seção Formalização, Modalidade adotada e Edital.
 

Protocolo:
PT2022.01/CLHO-21704

Data de abertura:
27/01/2022 18:54:07

Data de transação:
27/01/2022 18:54:07

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da frota 2022

Nome do emitente:
Fernanda Pereira de Sousa

Setor do emitente:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Nome do responsável:
Domingos Dias Da Silva

Setor do responsável:
Secretaria Municipal de
Planejamento, Administração e
Finanças - SEMPAF

Prazo:
10 Dias (Úteis)

Prazo final:
10/02/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
10/02/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Controladoria Geral do Município - CGM
CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta
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II.I – FORMALIZAÇÃO
 

Os autos encontram-se formalizados até a presente data com a documentação a seguir, com análise realizada por esta Controladoria
embasada no art. 38 da Lei nº 8.666/93, Lei 10.520/2002 e artigo 8º do Decreto 10.024/2019:

·         Abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado sob o número PR2021.01/CLHO-
03527;

·         Solicitação de abertura de licitação pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, Secretaria
Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania contendo a
especificação do objeto e quantidades demandadas;

·         Unificação das demandas;

·         Pesquisa de mercado e planilha de preços médios;

·         Indicação do recurso próprio para a despesa (dotação orçamentária);

·         Termo de Referência;

·         Autorização para contratação, aprovação do termo de referência e declaração de adequação orçamentária e financeira;

·         Minuta do edital e anexos (Termo de referência, minuta de ata de registro de preços e minuta de Contrato);

·         Ato de designação do Pregoeiro e da equipe de apoio;

·         Parecer da Procuradoria Geral do Município nº 010/2022, no qual aprova a minuta do edital e anexos;

 

 

II.II – MODALIDADE ADOTADA
           

A modalidade adotada para a presente licitação será PREGÃO, NA SUA FORMA ELETRÔNICA , versando o Parecer
Jurídico nº 010/2022 sobre tal modalidade, estando, por tanto, devidamente respaldado na legislação em vigência.

O Pregão é regulamentado pela Lei nº 10.520/2002, devendo ser utilizado para aquisição de bens e serviços comuns, conforme
expressa o artigo 1º da mesma lei:

Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será
regida por esta Lei.

Parágrafo único.  Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões
de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no
mercado.

Após análise realizada por esta Controladoria, verificou-se que os requisitos do artigo acima foram cumpridos, em relação ao objeto da
contratação. Por este motivo, a escolha da modalidade de licitação é acertada, tomando como base o artigo supracitado.

Será adotado ainda Sistema de Registro de Preços e o critério de julgamento se dará por MENOR PREÇO POR ITEM.
 

II.III – EDITAL
 

Consoante a minuta de edital, previamente apreciada pela Procuradoria Geral do Munícipio que declarou a conformidade da mesma

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Controladoria Geral do Município - CGM
CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado

PR2021.01/CLHO-03527 - Pág 106



com a legislação pertinente à matéria, consideramos que está em consonância com as normas vigentes e atende aos requisitos da contratação
estabelecidos nos autos processuais.
 
III - CONCLUSÃO 
 

            Em face ao exposto, fundamentada ainda pela possibilidade legal explanada no Parecer Jurídico nº 0010/2022-PGM,
manifesto pelo prosseguimento processual, visto que os pressupostos legais foram atendidos, bem como a devida formalização dos
autos.

 

            Assim, encaminho para as demais providências cabíveis a continuidade da contratação.
 
            É o parecer, salvo melhor juízo.
 

Coelho Neto – MA, 27 de janeiro de 2022

 

 

 

Fernanda Pereira de Sousa

Controladora Geral

Portaria nº 428/2021

Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA

 

Assinado eletronicamente por
FERNANDA PEREIRA DE SOUSA
Em 27/01/2022 às 18:54
Código de validação: 7c2bd0a8-f177-4430-af2d-7079155052d4
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PARECER CGM Nº 023/2022 

 

EMENTA: PR2021.01/CLHO-03527 – ASSUNTO 

GERAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

NA FROTA DE VEÍCULOS. INTERESSADO: 

SEMPAF. MODALIDADE: PREGÃO 

ELETRÔNICO. ANÁLISE DA FASE INTERNA 

PELA CGM DE COELHO NETO-MA. 
 

 

I – RELATÓRIO 

 
Vem a exame da Controladoria Geral do Município, o processo PR2021.01/CLHO-03527, 

interessado: Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, cujo objeto é 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Manutenção Preventiva e 

Corretiva na Frota de Veículos para atender as necessidades das Secretarias Municipais do 

município de Coelho Neto - MA no exercício de 2022, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO. 

Assim sendo, o Órgão de Controle Interno do Município de Coelho Neto, atendendo ao que 

determina o art. 74. da Constituição Federal de 1988, bem como as competências abrangidas pela 

Lei Municipal nº 753, de 08 de janeiro de 2021, especialmente no seu artigo 41, inciso I, que diz 

“realizar o controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial das entidades da 

Administração Direta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade, aplicação 

das subvenções e renúncias de receitas”, e os incisos X e IX, que preconizam respectivamente 

“examinar os atos administrativos praticados e as obrigações assumidas pelo Município que derem 

origem à despesa” e “realizar auditorias técnicas e administrativas objetivando o controle legal, de 

mérito e técnico”, apresenta a análise e a respectiva manifestação, conforme a seguir. 

 
 

II – ANÁLISE 

 

O aludido processo encontra-se instruído conforme exposto na seção Formalização, 

Modalidade adotada e Edital. 

 
II.I – FORMALIZAÇÃO 

 
 

Os autos encontram-se formalizados até a presente data com a documentação a seguir, com 
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análise realizada por esta Controladoria embasada no art. 38 da Lei nº 8.666/93, Lei 10.520/2002 e 

artigo 8º do Decreto 10.024/2019: 

 Abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado 

sob o número PR2021.01/CLHO-03527; 

 Solicitação de abertura de licitação pela Secretaria Municipal de Administração, 

Planejamento e Finanças, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de 

Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania contendo a 

especificação do objeto e quantidades demandadas; 

 Unificação das demandas; 

 Pesquisa de mercado e planilha de preços médios; 

 Indicação do recurso próprio para a despesa (dotação orçamentária); 

 Termo de Referência; 

 Autorização para contratação, aprovação do termo de referência e declaração de 

adequação orçamentária e financeira; 

 Minuta do edital e anexos (Termo de referência, minuta de ata de registro de preços e 

minuta de Contrato); 

 Ato de designação do Pregoeiro e da equipe de apoio; 

 Parecer da Procuradoria Geral do Município nº 010/2022, no qual aprova a minuta do 

edital e anexos; 

 

 
II.II – MODALIDADE ADOTADA 

 
 

A modalidade adotada para a presente licitação será PREGÃO, NA SUA FORMA 

ELETRÔNICA, versando o Parecer Jurídico nº 010/2022 sobre tal modalidade, estando, por tanto, 

devidamente respaldado na legislação em vigência. 

O Pregão é regulamentado pela Lei nº 10.520/2002, devendo ser utilizado para aquisição de 

bens e serviços comuns, conforme expressa o artigo 1º da mesma lei: 

Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na 

modalidade de pregão, que será regida por esta Lei. 
 

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste 

artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 

definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. 
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Após análise realizada por esta Controladoria, verificou-se que os requisitos do artigo acima 

foram cumpridos, em relação ao objeto da contratação. Por este motivo, a escolha da modalidade de 

licitação é acertada, tomando como base o artigo supracitado. 

Será adotado ainda Sistema de Registro de Preços e o critério de julgamento se dará por 

MENOR PREÇO POR ITEM. 

 
 

II.III – EDITAL 

 
 

Consoante a minuta de edital, previamente apreciada pela Procuradoria Geral do Munícipio que 

declarou a conformidade da mesma com a legislação pertinente à matéria, consideramos que está em 

consonância com as normas vigentes e atende aos requisitos da contratação estabelecidos nos autos 

processuais. 

 
III - CONCLUSÃO 

 
 

Em face ao exposto, fundamentada ainda pela possibilidade legal explanada no Parecer 

Jurídico nº 0010/2022-PGM, manifesto pelo prosseguimento processual, visto que os pressupostos 

legais foram atendidos, bem como a devida formalização dos autos. 

 

Assim, encaminho para as demais providências cabíveis a continuidade da contratação. 

 
 

É o parecer, salvo melhor juízo. 
 

 

Coelho Neto – MA, 27 de janeiro de 2022 

FERNANDA 

PEREIRA DE 

Assinado de forma digital 

por FERNANDA PEREIRA 

DE SOUSA:05588704304 

Dados: 2022.01.27 

04 18:53:15 -03'00' 

Fernanda Pereira de Sousa 

Controladora Geral 

Portaria nº 428/2021 

Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA 

SOUSA:055887043 



Informações gerais

Despacho
Este protocolo foi bloqueado por estar atrasado. O desbloqueio é de responsabilidade do seu superiores.

Protocolo:
PT2022.01/CLHO-21704

Data de abertura:
27/01/2022 18:54:07

Data de transação:
11/02/2022 08:31:51

Situação:
Bloqueado por atraso 

Assunto:
Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da frota 2022

Nome do emitente:
Fernanda Pereira de Sousa

Setor do emitente:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Nome do responsável:
Domingos Dias Da Silva

Setor do responsável:
Secretaria Municipal de
Planejamento, Administração e
Finanças - SEMPAF

Prazo:
10 Dias (Úteis)

Prazo final:
10/02/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
10/02/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Controladoria Geral do Município - CGM
CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
Este protocolo foi desbloqueado pelo(a) Senhor(a) Maurício Rocha das Chagas, de perfil Gestor Geral, conforme justificativa abaixo:

Desbloqueado para continuidade

Assinado eletronicamente por
Maurício Rocha das Chagas
Em 11/02/2022 às 16:27
Código de validação: aaea8ce2-cd64-4648-b468-2a4605e8ec84

Protocolo:
PT2022.01/CLHO-21704

Data de abertura:
11/02/2022 16:27:14

Data de transação:
11/02/2022 16:27:14

Situação:
Desbloqueado por autorização 

Assunto:
Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da frota 2022

Nome do emitente:
Maurício Rocha das Chagas

Setor do emitente:
Não se aplica

Nome do responsável:
Fernanda Pereira de Sousa

Setor do responsável:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Prazo:
31 Dias (Úteis)

Prazo final:
28/03/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
25/03/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Controladoria Geral do Município - CGM
CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
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Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
Segue Edital

Domingos Dias Da Silva
Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças - SEMPAF

Assinado eletronicamente por
Domingos Dias Da Silva
Em 11/02/2022 às 16:32
Código de validação: a59ecae9-a93b-463c-aea2-0e3fd980cab5

Protocolo:
PT2022.02/CLHO-22293

Data de abertura:
11/02/2022 16:32:12

Data de transação:
11/02/2022 16:32:12

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da frota 2022

Nome do emitente:
Domingos Dias Da Silva

Setor do emitente:
Secretaria Municipal de
Planejamento, Administração e
Finanças - SEMPAF

Nome do responsável:
Domingos Dias Da Silva

Setor do responsável:
Secretaria Municipal de
Planejamento, Administração e
Finanças - SEMPAF

Prazo:
5 Dias (Úteis)

Prazo final:
18/02/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
17/02/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO 

E FINANÇAS 

 

 

 
 

O MUNICÍPIO DE COELHO NETO (MA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE A 
PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZARÁ LICITAÇÃO, PARA REGISTRO DE PREÇOS NA 
MODALIDADE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR 
PREÇO POR ITEM, NOS TERMOS DA LEI Nº 10.520/2002, DO DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019, 
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI Nº 8.666/1993, 
E AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ANEXOS. 

 
Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica 
www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: 
coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, 
apoiado pela equipe responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a 
conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar 
e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à 
autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; conduzir os 
trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído a autoridade responsável 
pela adjudicação e propor a homologação. 

 

DATA E HORA DE INICIODAS PROPOSTAS: 09H:59M DO DIA 04/02/2022 

DATA E HORA LIMITEPARA IMPUGNAÇÃO: 09H:59M DO DIA 15/02/2022 

DATA E HORA FINALDAS PROPOSTAS: 09H:59M DO DIA 16/02/2022 

 
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS E SESSÃO PÚBLICA: 

 
10H:00M DO DIA 18/02/2022 

LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br 

MODO DE DISPUTA: ABERTO 

 
 

1. DO OBJETO.  
 

1.1. O    objeto    da    presente    licitação    é    a    escolha   da    proposta   mais    vantajosa    para 
a CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 
VEÍCULOS DAS FROTAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE COELHO NETO - MA, por 
meio de registro depreços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos. 

 
1.2. A licitação será dividida em ITENS, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando- 
se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 

 
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço por ITEM, observadas as exigências 
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

 

2. DO REGISTRO DE PREÇOS.  

 
2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são 
as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços. 

MINUTA DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2021.01/CLHO-03527 

Anexo do protocolo PT2022.02/CLHO-22293

Nome: PECN 007_2022 EDITAL MANUTENÇÃ.pdf, pág. 1 de 35
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO 

E FINANÇAS 

 

3. DO CREDENCIAMENTO.  
 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS 
que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA 
ELETRÔNICA. 

 
3.2. O    cadastro     deverá     ser     feito     no     Portal     de     Compras     Públicas,     no     sítio 
www.portaldecompraspublicas.com.br; 

 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes 
a este Pregão. 

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

 
3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL 
DE COMPRAS PÚBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 
devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.  

 
4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 
desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. 

 
4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para 
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o 
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

 
4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

 
4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 
vigente; 

 
4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

Anexo do protocolo PT2022.02/CLHO-22293

Nome: PECN 007_2022 EDITAL MANUTENÇÃ.pdf, pág. 2 de 35

PR2021.01/CLHO-03527 - Pág 115



SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO 

E FINANÇAS 

 

 

 

4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

 
4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

 
4.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução 
ou liquidação; 

 
4.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

 
4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

 
4.4. Como condição para participação no pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

 
4.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

 
4.4.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

 
4.4.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 
pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter 
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 
microempresa, empresa de pequeno porte. 

 
4.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

 
4.4.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada 
está em conformidade com as exigências editalícias; 

 
4.4.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores; 

 
4.4.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 
7°, XXXIII, da Constituição; 

 
4.4.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

 
4.4.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição 
Federal; 

 
4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 
previstas em lei e neste Edital. 
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5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.  
 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente 
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar- 
se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

 
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá 
por meio de chave de acesso e senha. 

 
5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 
§ 1º da LC nº 123, de 2006. 

 
5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

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

 
5.6. Não será admitido documentos de habilitação enviados após a abertura da sessão pública; 

 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 

 
5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio 
de lances. 

 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.  
 

6.1. O licitante deverá também enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 
dos seguintes campos: 

 
6.1.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional; 

 
6.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo 
de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número 
do registro ou inscrição do bem no órgão competente. 

 
6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

 
6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação 
de serviços. 

 
6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
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7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES. 

 

6.5. O prazo de validade que deverá constar na proposta, não será inferior a 60 (SESSENTA) DIAS, a 
contar da data de sua apresentação. 

 
6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas, quando participarem de licitações públicas; 

 

 
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 
data, horário e local indicados neste Edital. 

 
7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou 
não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

 
7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

 
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 
em tempo real por todos os participantes. 

 
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

 
7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 

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

 
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro. 

 
7.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo deste 
edital. 

 
7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

 
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao 
último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

 
7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser 
R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS). 

 
7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 
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7.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, em que 
os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

 
7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos 
do período de duração da sessão pública. 

 
7.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e 
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive 
no caso de lances intermediários. 

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

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

 
7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 
desconsiderados pelo pregoeiro. 

 
7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado primeiro. 

 
7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

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

 
7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do 
Pregoeiro aos participantes do certame, publicada no Portal de Compras Públicas, 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e hora para a sua 
reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo 
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

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

 

7.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas 
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 
2015. 

 
7.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 
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7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) 
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

 
7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, 
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

 
7.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 
7.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto 
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus 
às margens de preferência, conforme regulamento. 

 
7.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de 
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

 
7.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto 
no Art. 3º, § 2º, da LEI Nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços: 

 

7.28.1. Produzidos no país; 
 

7.28.2. Produzidos por empresas brasileiras; 

 
7.28.3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 
País; 

 
7.28.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei 
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação. 

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

 
7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

 
7.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

 
7.30.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie 
a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o 
caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 
Edital e já apresentados. 

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

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 
9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

 
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível. 

 
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

 
8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 

 
8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 
prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada 
em ata; 

 
8.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

 
8.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a sua continuidade. 

 
8.7. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 
negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

 
8.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

 
8.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

 
8.8. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

 
8.9. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital. 
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9. DA HABILITAÇÃO.  
 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 
futura contratação, mediante a consulta aos documentos inseridos no portal de compras públicas, e 
ainda nos seguintes cadastros: 

 
9.1.1. Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas; 

 
9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de 
Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ ); 

 

9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 
pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ). 

 
9.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0 

 

9.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas 
ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o 
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

 
9.1.5.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

 
9.1.5.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
prestação de serviços similares, dentre outros. 

 
9.1.5.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

 
9.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 

 
9.1.7. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 
9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio 
do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e 
trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica. 

 
9.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE 
COMPRAS PÚBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

 
9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá- 
los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
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9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 
documento digital. 

 
9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos, bem como documentos com endereços divergentes. 

 
9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 
9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 

 
9.7. Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 
9.8. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 
9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

 
9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

 

9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

 
9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

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

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

 
9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 

 
9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva; 

 
9.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
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9.9.1. CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas, conforme o caso; 

9.9.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

 
9.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria- 
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa 
da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos 
da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

 

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

 
9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

 
9.9.5. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto 
aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada; 

 
9.9.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos 
Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada; 

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

 
9.10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

 
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) 
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão; 

 
9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

 
9.10.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de 
existência da sociedade; 

 
9.10.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto 
social. 

 
9.10.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da 
última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de 
uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 

 
9.10.3. Os índices que comprovam a boa situação financeira da empresa, serão calculados e 
apresentados pelo Licitante, devidamente confirmados pelo responsável por sua contabilidade, 
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mediante sua assinatura e a indicação do seu nome e do número de registro no Conselho Regional 
de Contabilidade. 

 
9.10.4. A comprovação da situação financeira da empresa, que trata o item anterior, será constatada 
mediante a análise dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 
(LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas: 

 

LG = 
  Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = 
 Ativo Total  
 Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
 Ativo Circulante 

LC = Passivo Circulante 

 
9.10.5 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, 
considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital 
mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação 
ou do item pertinente. 

 
9.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 

 

9.11.1 Comprovação de aptidão para execução dos serviços, objeto do presente edital, estando 

de acordo com as características, quantidades e prazos compatíveis. A comprovação deverá ser feita 

por meio de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, competentes 

para tanto. 

 
9.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que 
atenda a todas as demais exigências do edital. 

 

9.12.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 

 
9.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após 
a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, 
a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 
justificativa. 

 
9.14. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação 
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

 
9.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

 
9.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. Anexo do protocolo PT2022.02/CLHO-22293
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9.17. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 
artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da 
proposta subsequente. 

 
9.18. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor. 

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.  

 
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) 
horas a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

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

 
10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento. 

 

10.2. O licitante deverá ainda enviar sua proposta atendendo os seguintes campos: 
 

10.2.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional; 

 
10.2.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo 
de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número 
do registro ou inscrição do bem no órgão competente. 

 
10.2.3. Declaração de compromisso de execução dentro do município de Coelho Neto (MA), no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da emissão da Ordem de Serviço, sem custos adicionais e 
independentes da quantidade. 

 
10.2.4. O prazo de validade que deverá constar na proposta, não será inferior a 60 (sessenta) dias, 
a contar da data de sua apresentação. 

 
10.3. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer 
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

 
10.3.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

 
10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e 
o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

 
10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; 
no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão 
estes últimos. 

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, 
sob pena de desclassificação. 

 
10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 
outro licitante. 
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10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 
estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
10.8. Deverá integrar a proposta de preços os seguintes documentos: 

 

11. DOS RECURSOS.  
 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 
trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, 
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 
sistema. 

 
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

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

 
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dia úteis para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 
para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dia 
úteis, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

 

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

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

 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.  
 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
 

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização 
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que 
serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

 
12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

 

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

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a 
fase do procedimento licitatório. 

 
12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO 
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 
cadastrais atualizados. 

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.  Anexo do protocolo PT2022.02/CLHO-22293
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13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso 
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 
apresentados. 

 
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório. 

 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO.  
 

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
 

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.  
 

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de 
validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital. Este prazo será de 24 (vinte e quatro) horas quando solicitado a assinatura 
eletrônica certificada. 

 

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.  

 
16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de 
Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

 
16.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 

para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de 
Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas neste Edital. Este prazo será de 24 (vinte e quatro) horas quando solicitado 
a assinatura eletrônica certificada. 

 
16.2.1. Os prazos previstos no subitem anterior poderão ser prorrogados, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

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

 
16.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

 
16.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 

 
16.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 
78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da 
mesma Lei. 

 
16.4. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível 
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de 
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no 
art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, 
de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 

 
16.5. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

 
16.5.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o 
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cadastro no prazo de até 02 (dois) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no 
edital e anexos. 

 
16.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das 
condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a 
vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 

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

 

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL.  

 
17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas na 
Minuta de Contrato. 

 

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO.  
 

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos na Minuta de 
Contrato. 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.  

 
19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas na Minuta de Contrato e 

Termo de Referência. 
 

20. DO PAGAMENTO.  
 

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas na Minuta de Contrato. 
 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.  
 

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 
que: 

 
21.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

 
21.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

 
21.1.3. Apresentar documentação falsa; 

 
21.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

 
21.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

 
21.1.6. Não mantiver a proposta; 

 
21.1.7. Cometer fraude fiscal; 

 
21.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 
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21.2. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, 
as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo Nº 87, da Lei Nº 8.666/93: 

 
a) Advertência por escrito; 

 
b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos conforme Minuta de Contrato; 

 
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa 
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Contratante pelos prejuízos causados; 

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

 
21.4. Serão publicadas no Diário Oficial do Município de Coelho Neto (MA) - 
https://www.coelhoneto.ma.gov.br/ -, as sanções administrativas previstas no ITEM 21.3, c, d, deste 
edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública. 

 
21.5. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, 
por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética 
durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

 
21.5.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRÁTICAS: 

 
a) PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na 
execução do contrato; 

 
b) PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 
processo de licitação ou de execução do contrato; 

 
c) PRÁTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, 
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer 
preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

 
d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar 
a execução do contrato. 

 
e) PRÁTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir 
materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir 
materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

 

22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA.  

 
22.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da 
proposta do licitante mais bem classificado. 

 

22.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame 
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em relação ao licitante melhor classificado. 

 
22.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante 
vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante 
a fase competitiva. 

 
22.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e 
somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro 
cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013. 

 

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  

 
23.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 

 
23.2. A impugnação deverá ser realizada exclusivamente por forma eletrônica no sistema 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

23.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 
decidir sobre a impugnação no prazo de até 03 (três) dias úteis contados da data de recebimento da 
impugnação. 

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

 

23.5. . Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anterior à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, em campo próprio do Sistema Portal de Compras 
Públicas no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

23.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 03 (três) dias úteis, contado 
da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 
elaboração do edital e dos anexos. 

 
23.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, 
salvo quando se amoldarem ao art. 21 parágrafo 4º, da Lei 8.666/93. 

 
23.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

 
23.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 

 
23.9. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de 
ordem geral, serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de 
responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento. 

 
23.10. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso 
de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado 
no processo para responder pela proponente. 

 
23.11. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa 
designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme 
o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação 
do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para 
impugnar o Edital). 
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24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.  
 

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

 
24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário, pelo Pregoeiro. 

 
24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 
de Brasília – DF. 

 
24.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, 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. 

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

 
24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

 
24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 

 
24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 

 
24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 
público. 

 
24.10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 
24.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 
contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso 
tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das 
demais sanções cabíveis. 

 
24.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
24.12. A PREFEITURA MUNICIPAL, poderá revogar este Pregão por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidaçãodo ato ou do 
procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório. 

 
 

24.12.1. A anulação do pregão induz à do contrato. 

 
24.12.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar. 

 

24.13. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada 
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a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de 
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação. 

 

24.14. O Edital será disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos a seguir: 
www.portaldecompraspublicas.com.br, https://site.tce.ma.gov.br/ e também poderão ser lidos e/ou 
obtidos na Sala de Reuniões com a Equipe de Pregão, no Endereço Praça Getúlio Vargas, S/N, 
Centro, na Cidade de Coelho Neto - MA, nos dias úteis, no horário das 09:00 às 12:00, mesmo 
endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista 
franqueada aos interessados, e ainda pelo e-mail cpl.coelhoneto.ma@gmail.com 

 

24.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 

 
ANEXO II – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

 
ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO; 

 
 

COELHO NETO (MA), EM 28 DE JANEIRO DE 2022 
 

Assinado de forma digital por 

DOMINGOS DIAS DA 

SILVA:51579634320 SILVA:51579634320 

Dados: 2022.01.28 11:34:55 -03'00' 

Domingos Dias da Silva 
Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças 

DOMINGOS DIAS DA 
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1. OBJETO 

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS 
DAS FROTAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE COELHO NETO - MA, por meio de registro de 
preços, conforme especificações e quantidades detalhadas na tabela abaixo: 

 

PLANILHA UNIFICADA - MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UNID VALOR UNIT 
VALOR 

TOTAL 

 
 
 

1 

SERVIÇOS MECÂNICOS VEICULOS 

UTILITARIOS CARRO A ALCOOL/GASOLINA - 

Serviços mecânicos de correção preventiva e corretiva 

(inclusive serviços no sistema de freios, de direção 

mecânica e hidráulica, de suspensão, de escapamento, 

trocam de anéis vedadores e lubrificantes afins como: 

fluido de freio, óleo hidráulico, aditivos etc, e serviços de 

retifica de motor, serviços de ar-condicionado, incluindo a 

higienização, reposição de gás refrigerante, bem como a 
troca dos filtros, serviços elétrico/eletrônicos em geral) 

 
 

 
7840 

 
 

 
H 

  

 
 
 

2 

SERVIÇOS MECÂNICOS VEICULOS 
UTILITARIOS CARRO A DIESEL - Serviços 

mecânicos de correção preventiva e corretiva (inclusive 

serviços no sistema de freios, de direção mecânica e 

hidráulica, de suspensão, de escapamento, trocam de anéis 

vedadores e lubrificantes afins como: fluido de freio, óleo 

hidráulico, aditivos etc, e serviços de retifica de motor, 

serviços de ar-condicionado, incluindo a higienização, 

reposição de gás refrigerante, bem como a troca dos filtros, 
serviços elétrico/eletrônicos em geral) 

 
 

 
7404 

 
 

 
H 

  

 
 
 

3 

SERVIÇOS MECÂNICOS VEICULOS DE GRANDE 

PORTE A DIESEL - Serviços mecânicos de correção 

preventiva e corretiva (inclusive serviços no sistema de 

freios, de direção mecânica e hidráulica, de suspensão, de 

escapamento, trocam de anéis vedadores e lubrificantes 

afins como: fluido de freio, óleo hidráulico, aditivos etc, e 

serviços de retifica de motor, serviços de ar-condicionado, 

incluindo a higienização, reposição de gás refrigerante, 

bem como a troca dos filtros, serviços elétrico/eletrônicos 
em geral) 

 
 

 
4800 

 
 

 
H 

  

 
 
 

4 

SERVIÇOS MECÂNICOS - MÁQUINAS PESADAS 

A DIESEL - Serviços mecânicos de correção preventiva e 

corretiva (inclusive serviços no sistema de freios, de 

direção mecânica e hidráulica, de suspensão, de 

escapamento, troca de anéis vedadores e lubrificantes afins 

como: fluido de freio, óleo hidráulico, aditivos, etc. e 

serviços de retifica de motor, serviços de ar condicionado, 

incluindo a higienização, reposição de gás refrigerante, 

bem como a troca dos filtros, serviços elétrico/eletrônicos 

em geral). 

 
 

 
2200 

 
 

 
H 

  

5 
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE RODA 

Serviços de alinhamento de rodas em geral; 1152 UNID 
  

6 
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODA 

Serviços de balanceamento de rodas em geral; 
1282 UNID 

  

7 
SERVIÇOS DE CAMBAGEM 

Serviços de cambagem em geral; 938 UNID 
  

8 
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICO INJETORES 

Serviços de limpeza de bicos em geral; 
794 UNID 

  

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
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9 
SERVIÇOS DE BORRACHARIA 

serviços de borracharia (troca de pneus, desempeno de 

rodas, remendo de pneus) 

 

3752 

 

UNID 

  

 

Justifica-se a não adoção de Itens Exclusivos e/ou Cotas Reservadas, com fundamento no Art. 
49, inciso II da Lei Complementar 123/2006, uma vez que que não foi encontrado, em pesquisa de 
mercado realizada para obter cotações válidas para balizar esta aquisição, o número mínimo de três 
fornecedores locais com a qualificação de micro e pequena empresa. Ademais, não se identificou 
ferramenta, cadastro ou outro instrumento seguro apto a sustentar a tomada de decisão acerca da 
vantajosidade de se garantir a exclusividade de itens para as ME e EPP. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Para o desempenho das atividades das secretarias do Município de Coelho Neto (MA), a 
municipalidade demanda rotineiramente a utilização dos veículos pertencentes a frota municipal, quer 
na realização dos serviços administrativos, quer no atendimento aos serviços públicos devidos aos 
administrados. Para tanto, a perfeita condição de uso dos veículos está condicionada às manutenções 
preventivas e corretivas, que devem ser efetuadas obedecendo às características de cada veículo e ao 
respectivo plano de manutenção, evitando-se, com tais medidas, a paralização dos serviços públicos, e 
reduzindo os riscos de possíveis acidentes. 

 

2.2. A prestação dos serviços públicos e o desempenho das atividades administrativas, que dependem 
do deslocamento dos administrados, de agentes públicos, do transporte de materiais e equipamentos, 
justificam a contração de empresa especializada para fazer as manutenções preventivas e corretivas 
em sua frota oficial de veículos automotores. 

 

3. FUNDAMENTO LEGAL 

3.1. O objeto deste Termo de Referência tem natureza de serviço comum, a ser contratado mediante 
licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica, obedecendo, integralmente, ao que 
estabelece a Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações e Lei Federal nº 10.520/2002 e todas 
as demais normas e legislações vigentes e aplicáveis ao presente termo. 

 
4. DO QUANTITATIVO 

4.1. As quantidades previstas na tabela acima são estimativas máximas para o período de validade da 
Ata de Registro de Preços, reservando-se que a Secretarias Municipal de Administração, Planejamento 
e Finanças, no direito de adquirir em cada item o quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, 
integral ou até mesmo abster-se de adquirir quaisquer itens especificados. 

 

5. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 

5.1. O custo estimado da contratação será tornado público apenas e imediatamente após o 
encerramento do envio de lances. 

 

6. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

6.1. O contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, com base no 
artigo 57, II, da Lei n. 8.666/93. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES ESPECIFICAS 

7.1. DEVERÁ A CONTRATADA: 

7.1.1. Prover condições que possibilitem a prestação dos serviços a partir da data da assinatura 
do contrato; 

7.1.2. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE, 
quanto à prestação do serviço; 

7.1.3. Indicar um responsável para representá-lo administrativamente, quando necessário, Anexo do protocolo PT2022.02/CLHO-22293
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durante o período de vigência do contrato, mediante declaração contendo o nome completo, CPF e 
documento de identidade, além dos meios de comunicações e acessos necessários; 

7.1.4. Após a realização de quaisquer serviços, repassar à Contratante as informações sobre o 
veículo, tais como: identificação, hodômetro, datas e horários da execução do serviço e detalhamento 
sobre utilização de peças, serviços e os custos para a CONTRATANTE; 

7.1.5. Testar o funcionamento dos veículos, que forem recebidos para manutenção preventiva 
ou corretiva, na presença dos representantes da contratante antes e após a execução dos serviços; 

7.1.6. Entregar os veículos após as revisões, testados, limpos e sem marcas de graxas, óleos, 
etc.; 

7.1.7. Atender imediatamente os veículos que necessitem de manutenções emergenciais; 

7.1.8. Providenciar e utilizar proteção de bancos, pára-lamas, volante de direção e alavanca de 
marchas com material específico para evitar sujeira e arranhões; 

7.1.9. Caso seja constatada pela prestadora a necessidade de outros serviços não especificados 
para o veículo, a contratada entrará em contato com o Setor competente da contratante, a fim de 
acompanhamento in loco da necessidade dos serviços; 

7.1.10. A contratada dará garantia para os serviços, idêntica a oferecida para o público em geral; 

7.1.11. Fornecer à Contratante o orçamento solicitado com a relação de peças necessárias à 
manutenção do veículo em um prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, nele discriminando a 
quantidade de horas necessárias à execução dos serviços; 

7.1.12. Após a execução dos serviços ao entregar o veículo devolver todas as peças substituídas; 

7.1.13. Executar os serviços dentro dos tempos padrão de execução de mão de obra das 
concessionárias; 

 

8. DA SOLICITAÇÃO, DO LOCAL E DO PRAZO DE EXECUÇÃO. 

8.1. Os serviços deverão ser executados conforme as necessidades da Contratante, mediante 
emissão da ordem de serviço, levando em consideração a urgência, natureza, complexidade 
e/ou especialidade do serviço; 

 

8.2. Os serviços deverão ser executados nos locais indicados nas ordens de serviços emitidas pela 
Contratante, ou em oficina da empresa vencedora da licitação que deverá ser localizada no 
perímetro urbano do município de Coelho Neto (MA), com espaço físico coberto contendo a 
aparelhagem necessária para a realização dos serviços, objeto desta licitação. 

 

8.3. O atendimento da demanda será em dia útil, inclusive aos sábados, até às 13:00h. A 
CONTRATADA deverá receber o veículo, mediante agendamento prévio, devendo devolvê-lo 
em até 48 horas, em regra; enquanto nos casos de troca de pneu e bateria, também mediante 
agendamento prévio, a devolução será feita em até 24 horas, a partir do recebimento dos 
veículos. Caso os prazos se encerrem no domingo ou feriado, contará o dia útil seguinte para o 
término do prazo. 
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O(A)......(órgão ou entidade pública que gerenciará a ata de registro de preços), com sede no(a) , na 
cidade de /UF, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 0000000000000000000, neste ato 
representado pelo  , portador da matrícula funcional nº ...............,, 
considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO 
DE PREÇOS nº ......./2022, publicada no ...... de ...../...../2022, processo administrativo n.º , 
RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo coma 
classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas 
no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a 
seguir: 

 

1. DO OBJETO.  
 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual ......................... , especificado(s) 
no(s) item(ns).......... do .......... Termo de Referência, anexo ...... do edital de Pregão nº ........../20 ... , que 
é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.  

 
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais 
condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

 
EMPRESA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

REPRESENTANTE: 
E-MAIL: TEL.: ( ) 

ITENS DESCRIÇÃO QUANT. UNID. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

      

VALOR TOTAL:  

 
3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.  

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência 
do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as 
condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666 de 1993 e no Decreto Federal nº 7.892 de 2013. 

 
3.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão 
ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 
3.3. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada 
item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem. 

ANEXO II – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº ***/****. 
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4. VALIDADE DA ATA.  

 
4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, não 
podendoser prorrogada. 

 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO.  

 
5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

 
5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dospreços 
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração 
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

 
5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços 
aos valores praticados pelo mercado. 

 
5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

 
5.4.1.A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 
mercado observará a classificação original. 

 
5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

 
5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido 
de execução, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados; e 

 
5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

 
5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata 
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 
5.7. O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO: 

 

5.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

 
5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 

 
5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 

 

5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, 
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

 
5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado 
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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5.9. O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO 
SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O 
CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E JUSTIFICADOS: 

 
5.9.1. Por razão de interesse público; ou 
5.9.2.A pedido do fornecedor. 

 

6. DAS PENALIDADES.  
 

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas 
no Edital. 

 
6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), 
exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos 
participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, 
Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 

 
6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no 
art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para 
cancelamento do registro do fornecedor. 

 

7. CONDIÇÕES GERAIS.  
 

7.1. As condições gerais do execução, tais como os prazos de execução e recebimento do objeto, as 
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, 
encontram-se definidos no Termo de Referência e/ou Minuta de Contrato,. 

 
7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 
7892/13. 

 
7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem 
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta 
Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (... ) vias de igual teor, que, depois 
de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

 
 

XXXXXXXXXXXXXXXX, de de ****. 
 
 

 
Representante legal do órgão gerenciador 

representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s) 

Anexo do protocolo PT2022.02/CLHO-22293

Nome: PECN 007_2022 EDITAL MANUTENÇÃ.pdf, pág. 26 de 35

PR2021.01/CLHO-03527 - Pág 139



SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO 

E FINANÇAS 

 

 
 

 
 
 

 
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE QUE FAZEM 

ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO 

(MA), POR INTERMÉDIO DO (A) ***** ***** ***** E A 

EMPRESA ***** ***** *****. 

A Prefeitura Municipal de Coelho Neto (MA), Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, por intermédio 

do(a) *** (órgão contratante), com sede no(a) ***** ***** ***** , na cidade de ***** ***** ***** /Estado ***** 

***** ***** , inscrito(a) no CNPJ sob o nº ***** ***** ***** , neste ato representado(a) pelo(a) ***** ***** 

***** (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria nº ***, de ** de ***** de 20**, publicada no Diário Oficial 

do Município de Coelho Neto (MA) de ** de ***** de 20**, doravante denominada CONTRATANTE, e 

o(a) ***** ***** ***** inscrito(a) no CNPJ sob o nº ***** ***** ***** sediado(a) na ***** ***** ***** , em ***** 

***** ***** doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ***** ***** ***** , 

portador(a) da Carteira de Identidade nº ***** ***** ***** , expedida pela (o) ***** e CPF nº ***** ***** ***** 

, tendo em vista o que consta no Processo nº ***** e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 

de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão por Sistema de 

Registro de Preços nº ***** /20**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DAS FROTAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 

DE COELHO NETO - MA, que serão prestados nas condições estabelecidas neste instrumento e 

no Termo de Referência anexo do Edital. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta 

vencedora, independentemente de transcrição. 

1.3. Objeto da contratação: 
 

ITENS DESCRIÇÃO QUANT. UNID. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

      

VALOR TOTAL:  

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato, tem início na data de sua assinatura e 

encerramento em 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes, até o limite 

de 60 (sessenta) meses, na forma do art. 57, II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1 O valor total da contratação é de R$ .......... (   ) 

ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº /20   
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3.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto da contratação. 

3.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA 

dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento da Prefeitura Municipal de Coelho Neto (MA), para o exercício de 

20 , na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: 

Fonte: 

Programa de Trabalho: 

Elemento de Despesa: 

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos 

próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada 

exercício financeiro. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço. 

5.2. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 

recebimento da Nota Fiscal/Fatura. 

5.2.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata 

o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias 

úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei 

nº 8.666, de 1993. 

5.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, mediante consulta à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

5.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 

apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

5.4.1. o prazo de validade; 

5.4.2. a data da emissão; 

5.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante; 

5.4.4. o período de prestação dos serviços; 

5.4.5. o valor a pagar; e 

5.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

5.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação 

da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas 
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saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 

regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante; 

5.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

5.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção 

das condições de habilitação exigidas no edital. 

5.8. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por 

escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente 

sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

5.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 

contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 

meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

5.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 

defesa. 

5.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 

decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação. 

5.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente quanto a regularidade 

fiscal, salvo por motivo de economicidade ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente 

justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 

5.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de 

alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração 

se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão 

calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação 

das seguintes fórmulas: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: I =(TX/100)/365 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data 

limite para a apresentação das propostas. 

6.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os preços iniciais 

serão reajustados, mediante a aplicação, pela CONTRATANTE, do IPC-A, exclusivamente para as 

obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula (art. 

5º do Decreto n.º 1.054, de 1994): 

6.3. R = V (I – Iº) / Iº, onde: 

6.4. R = Valor do reajuste procurado; 

6.5. V = Valor contratual a ser reajustado; 
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6.6. Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para 

entrega da proposta na licitação; 

6.7. I = Índice relativo ao mês do reajustamento; 

6.8. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 

efeitos financeiros do último reajuste. 

6.9. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. 

6.10. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

6.11. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 

não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 

legislação então em vigor. 

6.12. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

6.13. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 
 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 
7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

8.1. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Unitário. 

8.2. . O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato serão realizados por 

representante da Contratante designado pela Portaria Nº `*****, na função de fiscal *****. 

8.3. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 

disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.4. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 

Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Instrumento e na 

legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 

87 da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.5. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 

inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus 

agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

9.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com 

as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; Anexo do protocolo PT2022.02/CLHO-22293
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9.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão 

especialmente designados, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês 

e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

9.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

9.1.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 

estabelecidas neste Instrumento; 

9.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

9.2.1. Executar os serviços conforme especificações deste Instrumento e de sua proposta; 

9.2.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 

pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

9.2.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo 

e qualquer dano causado à Administração, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua 

integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos 

pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

9.2.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, 

em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

9.2.5. A empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o 

dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de 

regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida 

Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio 

ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017; 

9.2.6. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, 

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos. 

9.2.7. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada 

de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

9.2.8. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 

de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

9.2.9. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

9.2.10. Prover condições que possibilitem a prestação dos serviços a partir da data da assinatura do 

contrato; 

9.3. A CONTRATADA DEVERÁ AINDA: 

9.3.1. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE, quanto à 

prestação do serviço; 

9.3.2. Indicar um responsável para representá-lo administrativamente, quando necessário, durante o 

período de vigência do contrato, mediante declaração contendo o nome completo, CPF e documento de 

identidade, além dos meios de comunicações e acessos necessários; 
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9.3.3. Após a realização de quaisquer serviços, repassar à Contratante as informações sobre o veículo, 

tais como: identificação, hodômetro, datas e horários da execução do serviço e detalhamento sobre 

utilização de peças, serviços e os custos para a CONTRATANTE; 

9.3.4. Testar o funcionamento dos veículos, que forem recebidos para manutenção preventiva ou 

corretiva, na presença dos representantes da contratante antes e após a execução dos serviços; 

9.3.5. Entregar os veículos após as revisões, testados, limpos e sem marcas de graxas, óleos, etc.; 

9.3.6. Atender imediatamente os veículos que necessitem de manutenções emergenciais; 

9.3.7. Providenciar e utilizar proteção de bancos, pára-lamas, volante de direção e alavanca de marchas 

com material específico para evitar sujeira e arranhões; 

9.3.8. Caso seja constatada pela prestadora a necessidade de outros serviços não especificados para 

o veículo, a contratada entrará em contato com o Setor competente da contratante, a fim de 

acompanhamento in loco da necessidade dos serviços; 

9.3.9. A contratada dará garantia para os serviços, idêntica a oferecida para o público em geral; 

9.3.10. Fornecer à Contratante o orçamento solicitado com a relação de peças necessárias à 

manutenção do veículo em um prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, nele discriminando a 

quantidade de horas necessárias à execução dos serviços; 

9.3.11. Após a execução dos serviços ao entregar o veículo devolver todas as peças substituídas; 

9.3.12. Executar os serviços dentro dos tempos padrão de execução de mão de obra das 

concessionárias; 

 

10. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DOS SERVIÇOS 

 
10.1. O recebimento e a aceitação dos serviços ocorrerão para cada Ordem de Serviço ou Contrato, e 

dar-se-ão da seguinte forma: PROVISORIAMENTE: em até 5 (cinco) dias úteis, contados da data 
da comunicação, por escrito, da conclusão dos serviços pela CONTRATADA, após a realização de 
vistoria pela fiscalização; DEFINITIVAMENTE: em até 15 (quinze) dias contados da vistoria, 
mediante a lavratura de aceite, que será assinado pelas partes, para que seja configurado o 
recebimento definitivo; 

 
10.1.1. Se, após o recebimento provisório, for identificada qualquer falha na execução, cuja 
responsabilidade seja atribuída à CONTRATADA, o prazo para a efetivação do recebimento definitivo 
será interrompido, recomeçando sua contagem após o saneamento das impropriedades detectadas. 

 

10.1.2. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA 
pela solidez e segurança dos serviços e dos materiais empregados, durante o período de garantia 
previsto para o serviço. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que: 

11.2. falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações 

assumidas na contratação; 

11.3. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

11.4. fraudar na execução do contrato; Anexo do protocolo PT2022.02/CLHO-22293
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11.5. comportar-se de modo inidôneo; ou 

11.6. cometer fraude fiscal. 

11.7. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

11.8. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais 

consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o 

serviço contratado; 

11.9. Multa de: 

11.10. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor 

adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. 

Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá 

ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da 

obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

11.11. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de 

atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de 

inexecução parcial da obrigação assumida; 

11.12. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso 

de inexecução total da obrigação assumida; 

11.13. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação 

da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois 

por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE 

a promover a rescisão do contrato; 

11.14. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes 

entre si. 

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

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 

dois anos; 

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

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada 

ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

11.17. As sanções previstas nos subitens “i”, “iii”, e “v” poderão ser aplicadas à CONTRATADA 

juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

11.18. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

11.19. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

11.20. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

11.21. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 
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11.22. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se 

o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

11.23. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 

serem pagos, ou recolhidos em favor da Contratante, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando 

for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente. 

11.24. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

11.25. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 

do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme 

artigo 419 do Código Civil. 

11.26. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado 

o princípio da proporcionalidade. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII 

do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem 

prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Instrumento; 

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA 

o direito à prévia e ampla defesa. 

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 

prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.4.3. Indenizações e multas. 

 
 

13. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES 

 
13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento 
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES 

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 
Anexo do protocolo PT2022.02/CLHO-22293
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14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 

 
 

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei 

nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, 

normas e princípios gerais dos contratos. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO 

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário 

Oficial da Prefeitura Municipal de Coelho Neto (MA), no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato 

será o da Comarca do Município de Coelho Neto (MA) - Justiça Estadual. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) 

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

..........................................., .......... de.......................................... de 20..... 
 
 

Representante legal da CONTRATANTE 

 

Representante legal da CONTRATADA 
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PT2022.02/CLHO-22297
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Data de transação:
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Situação:
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Assunto:
Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da frota 2022
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Domingos Dias Da Silva

Setor do emitente:
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Planejamento, Administração e
Finanças - SEMPAF
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Setor do responsável:
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Prazo final:
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clarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão Per-
manente de Licitação, no horário de expediente ou pelo e-mail pm-
cdcpl@gmail.com e pelo fone: (98) 98195-2108. Base Legal Lei nº 
8.666/93 e seus Articulados. Centro do Guilherme - MA,30de janeiro 
de 2022. Carlos Antonio Gomes da Silva. Pregoeiro do município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO
DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022–
CPL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2022. A PRESI-
DENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARA-
NHÃO/MA, realizará, às 08:30hs do dia 17 de fevereiro de 2022, 
na sede da Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/
MA, situada na Avenida Juscelino Kubitschek, s/nº, Centro – CEP n° 
65.299-000, licitação na modalidade Tomada de Preços, no regime 
de Empreitada por MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA 
ESCOLA CÂNDIDO PEREIRA, DE INTERESSE DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM APOIO A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO, na forma 
da Lei Federal nº 8.666/1993, e suas alterações, e demais normas 
pertinentes à espécie. O Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados na sede da CPL, no horário de 08 às 12hs, segunda à 
sexta feira, para consulta gratuitamente disponibilizada no site oficial 
da Prefeitura Municipal de Morros (https://www.centronovo.ma.gov.
br/transparência), no sistema do TCE/SACOP (www.tce.ma.gov.br/
sacop), ou solicitado por e-mail oficial da Comissão Permanente de 
Licitação (cpl.centronovoma@gmail.com), para consulta gratuita-
mente ou adquirido mediante entrega de duas resmas de papel A4. 
Informações adicionais no email oficial da Comissão Permanente de 
Licitação – CPL. Em cumprimento as medidas de prevenção a con-
taminação pelo COVD-19, e seguindo orientações expressas, confor-
me Ofício Circular nº 083/2020/MARANHÃO/CGU, referente ao 
Procedimento Administrativo nº 00209.100074/2020-61 e, Deci-
são Normativa TCE/MA nº 35, de 13 de maio de 2020, fica vedado 
à presença, na sessão, de representantes das empresas e de agentes 
de compras, membros da Comissão pertencentes ao grupo de risco. 
Será solicitado no momento da sessão a Carteira de vacinação, a não 
apresentação impedirá a permanência do representante da empresa li-
citante na sala da CPL para participar do certame. Informamos ainda, 
que será realizado testagem para CORONAVIRUS (COVID-19), no 
momento antes da realização do certame. Centro Novo do Maranhão/
MA, 28 de janeiro de 2022. MÁRCIA ANDREA MARQUES DE 
ARAÚJO - PRESIDENTE DA CPL/PMCNM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura M. de Coelho Neto - MA, por 
meio da Sec. M. de Administração, Planejamento e Finanças, torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar, licita-
ção na modalidade Pregão Eletrônico 007/2022, do tipo menor preço, 
para Contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva 
de veículos das frotas das Sec. municipais, por meio de registro de pre-
ços, no dia 18/02/2022 às 10:00 horas, através do uso de recursos da 
tecnologia da informação, site https://www.portaldecompras publicas.
com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura. O edital e seus 
anexos encontram-se disponível nas paginas web: https://www.portalde 
compraspublicas.com.br,http://www.transparencia.coelhoneto.ma.gov.
br/ acessoInformacao/licitacao/tce, https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/
muralsite/ mural.zul. Esclarecimentos adicionais pagina web do Por-

tal de Compras ou através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com. 
A Prefeitura M. de Coelho Neto - MA, por meio da Sec. M. de Admi-
nistração, Planejamento e Finanças, torna público para conhecimento 
dos interessados que fará realizar, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico 008/2022, do tipo menor preço, para Contratação de em-
presa para Aquisição de Móveis, Eletrodomésticos e Equipamentos 
Permanentes, para atender as necessidades das Sec. M. do município, 
por meio de registro de preços, no dia 21/02/2022 às 10:00 horas, 
através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://
www.portaldecompraspublicas.com.br , sendo presidida pela Prego-
eira desta Prefeitura. O edital e seus anexos encontram-se disponível 
na pagina endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br  
http://www.transparencia.coelhoneto.ma.gov.br/acessoInformacao/
licitacao/tce, e https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.
zul. Esclarecimentos adicionais pagina web do Portal de Compras ou 
através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com. 

A Prefeitura M. de Coelho Neto- MA, por meio da Sec. M. de Ad-
ministração, Planejamento e Finanças, torna público para conheci-
mento dos interessados que fará realizar, licitação na modalidade Pre-
gão Eletrônico 009/2022, do tipo menor preço, para Contratação de 
empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes de 
bombas submersas, com fornecimento de peças e acessórios para atender 
as demandas da Sec. M. de administração, planejamento e finanças do 
município, por meio de registro de preços, no dia 22/02/2022 às 10:00 
horas, através do uso de recursos da tecnologia da informação, site ht-
tps://www.portaldecompraspublicas.com.br , sendo presidida pela Pre-
goeira desta Prefeitura. O edital e seus anexos encontram-se disponível 
na pagina web endereço https://www.portalde compras publicas.com.br; 
endereço:http://www.transparencia.coelhoneto.ma. gov.br /acessoInfor-
macao/licitacao/tce, e https://www6.tce.ma.gov.br / sacop/mural site/
mural.zul .Esclarecimentos adicionais pagina web do Portal de Com-
pras ou através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com . Coelho 
Neto - MA, 28 de janeiro de 2022. Domingos Dias da Silva – Secre-
tário-Municipal de Administração, Planejamento e Finanças.

A Prefeitura M.de Coelho Neto - MA, por meio do Fundo M. de Saúde 
torna público, licitação na modalidade Pregão Eletrônico 010/2022, 
do tipo menor preço, para Contratação de empresa para prestação de 
serviço de locação de veículos do tipo micro-ônibus/van para atender 
as demandas da Sec. M. de saúde do município, por meio de registro 
de preços, no dia 23/02/2022 às 10:00 horas, através do uso de recursos 
da tecnologia da informação, site https://www.portaldecompraspublicas.
com.br , sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura. O edital e seus 
anexos encontram-se disponível na pagina https://www.portaldecom-
praspublicas.com.br, endereço: http: //www . transparencia.coelhoneto.
ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce, e :https:// www6.tce.ma.gov.
br/sacop/muralsite/mural.zul .Esclarecimentos adicionais pagina web do 
Portal de Compras. Coelho Neto - MA, 28 de Janeiro de 2022. Josely 
Maria Silva-Almeida – Secretaria Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 
005/2022 – CPL/PMC. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
005/2022. OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de gê-
neros alimentícios para composição da merenda escolar do ano letivo 
de 2022. DATA DA ABERTURA: 16/02/2022 às 09h00min, horário 
de Brasília/DF. Local de Realização: Portal PMC – www.comprasco-
linasma.com.br. Edital e demais informações disponíveis em www.
colinas.ma.gov.br e www.comprascolinasma.com.br e Mural de 
Contratações do SACOP - www.tce.ma.gov.br. Colinas (MA), 28 
de janeiro de 2022. Jeronimo Cardoso Rosa Neto-Pregoeiro.
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Cidade
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. 
CNPJ/ME nº 03.995.515/0013-09

NIRE 21300009809

INSTRUÇÃO DE VOTO A DISTÂNCIA

ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 
2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIM-
PLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉ-
RIE ÚNICA, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, 
COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, 
PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS 
RESTRITOS, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM 
Nº 476/09, DA MATEUS SUPERMERCADOS S.A., 
A SER REALIZADA EM PRIMEIRA CONVOCA-
ÇÃO EM 18DE FEVEREIRODE 2022, OU AINDA 
EM EVENTUAL SEGUNDA CONVOCAÇÃO E/OU 
EVENTUAIS REABERTURASNome/Denominação 
do Debenturista:

CPF/CNPJ do Debenturista:

E-mail do Debenturista:

Telefones para Contato:

ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO
Para que esta Instrução de Voto a Distância seja considerada válida e os votos aqui proferi-
dos sejam contabilizados na AGD:
(i) todos os campos, incluindo a indicação do nome ou denominação social completa do 
Debenturista e o número do CPF ou CNPJ, bem como indicação de endereço eletrônico e 
telefone para eventuais contatos deverão ser preenchidos;
(ii) o voto deverá ser assinalado apenas em um dos campos (aprovação, rejeição ou abs-
tenção);
(iii) ao final, o Debenturista ou seu(s) representante(s) legal(is), deverá(ão) assinar estaIns-
trução de Voto a Distância; e
ORIENTAÇÕES DE ENVIO DA INSTRUÇÃO DE VOTO A DISTÂNCIA
O Debenturista que optar por exercer o seu direito de votopor meio do preenchimento e envio 
de instrução de voto a distância deverá enviar osdocumentos indicados abaixo, conforme 
orientações a seguir, aos cuidados da Companhia, para os e-mailsjose.morgado@grupoma-
teus.com.br e quezia.carmo@grupomateus.com.br], e ao Agente Fiduciário, para o e-mail 
assembleias@pentagonotrustee.com.br:
(i) Instrução de Voto a Distância devidamente preenchida, rubricada e assinada com certifi-
cação digital ou com reconhecimento de firma; e
(ii) Cópia dos seguintes documentos, conforme aplicável:
(a) quando pessoa física:documento de identidade válido com foto (Carteira de Identida-
de Registro Geral (RG), a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteiras de 
identidade expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras funcionais expedidas pelos 
órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular);
(b) quando pessoa jurídica:(I) último estatuto social ou contrato social consolidado, devida-
mente registrado na junta comercial competente; (II) documentos societários que compro-
vem a representação legal do Debenturista, incluindo ata de eleição da diretoria e ata de 
eleição do conselho de administração, se instalado; e (III) documento de identidade válido 
com foto do representante legal;
(c) quando fundo de investimento:(I) último regulamento consolidado do fundo; (II) estatuto 
ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de 
voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação; e 
(III) documento de identidade válido com foto do representante legal;
DELIBERAÇÕES
Manifestação de voto:
(i)  a não declaração de vencimento antecipado das Debêntures, nos termos da cláusula 
5.5.1 item “ii” da Escritura de Emissão, tendo em vista o não cumprimento, pelo Emissor, da 
obrigação prevista na cláusula 6.1, item “(i)”, alínea “a” da Escritura de Emissão, em razão 
da impossibilidade de envio das Demonstrações Financeiras e da memória de cálculo do 
Emissor, relativos ao 4º trimestre de 2020 e 1º, 2º e 3º trimestres de 2021, em razão da 
reorganização societária realizada entre as sociedades pertencentes ao grupo econômico 
do Emissor, que que passou a ser composto por5 (cinco) empresas: Mateus Supermercados 
S.A, Armazém Mateus S.A, Indústria de Pães e Massas LTDA, Posterus Supermercados 
LTDA e Rio Balsas Participações e Empreendimentos LTDA, endo todas as empresas per-
tencentes ao Grupo Mateus S.A., permanecendo o controle por ILSON MATEUS RODRI-
GUES] (“Reorganização Societária”);
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
(ii) a aprovação da alteração do conceito de“Grupo Mateus”,constante do item “(xv)” da cláu-
sula 5.4.1 da Escritura de Emissão,em razão da Reorganização Societária realizada entre 
as sociedades pertencentes ao grupo econômico do Emissor, de maneira que a referida 
cláusula passará a viger da seguinte forma:
“Para fins desta Escritura, o conceito de “Grupo Mateus” inclui as seguintes sociedades: (i) 
Armazém Mateus S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 23.439.441/0013-23; (ii) Mateus Super-
mercados S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 03.995.515/0013-09; (iii) Rio Balsas Participações 
e Empreendimentos Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 08.925.343/0001-79; (iv) Indústria de 
Pães e Massas Mateus Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 08.898.073/0001-54; e (v) Posterus-
Supermercados Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 27.352.414/0001-50;”
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
(iii) a inclusão de obrigação de envio anual das demonstrações financeiras auditadas e 
consolidadas da Grupo Mateus S.A, atual denominação da fiadora Exitus Holding S.A,em 
substituição ao Emissor, e a consequente alteração da cláusula 6.1, item “(i)” alínea “(a)” da 
Escritura de Emissão, a qual passará a viger da seguinte forma:
“6.1 (i) [...] (a) dentro de, no máximo, 90 (noventa) dias após o término de cada exercício 
social, (1) cópia das demonstrações financeiras consolidadas do Grupo Mateus S.A, relativas 
ao exercício social encerrado, acompanhadas de parecer dos auditores independentes; (2) 
relatório de apuração dos Índices Financeiros, elaborado pela Emissora, contendo memória 
de cálculo detalhada para acompanhamento dos Índices Financeiros para o respectivo exer-
cício, compreendendo todas as rubricas necessárias para a obtenção destes, sob pena de 
impossibilidade de acompanhamento pelo Agente Fiduciário, podendo este solicitar à Emis-
sora e/ou aos seus auditores independentes todos os eventuais esclarecimentos adicionais 
que se façam necessários; e (3) declaração assinada por representante legal da Emissora 
com poderes para tanto atestando: (x) que permanecem válidas as disposições contidas na 
Escritura de Emissão; (y) não ocorrência de qualquer das hipóteses de vencimento antecipa-
do e inexistência de descumprimento de obrigações da Emissora perante os Debenturistas 
e o Agente Fiduciário; e (z) que não foram praticados atos em desacordo com o estatuto 
social;”
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
(iv) a aprovação da alteração do conceito de “Dívida Líquida” e“EBITDA”constante da cláu-
sula 5.4.1.2 da Escritura de Emissão de maneira que a referida cláusula passará a viger da 
seguinte forma:
5.4.1.2 Para efeitos de cálculo do Índice Financeiro, define-se: [...] 
Dívida Líquida
É a soma dos saldos dos empréstimos, financiamentos e outras dívidas financeiras onero-
sas, incluindo, sem limitação, as debêntures, o saldo líquido das operações ativas e passivas 
com derivativos em que a Emissora seja parte, classificadas no passivo circulante e exigível 
de longo prazo do Grupo Mateus, bem como avais, fianças e demais garantias prestadas 
em benefício de empresas não consolidadas nas demonstrações financeiras auditadas da 
Emissora, e do Grupo Mateus S.A menos as disponibilidades e aplicações financeiras de 
curto prazo, excluindo-se os efeitos do IFRS 16. 
EBITDA
Significa o lucro (prejuízo) líquido antes do imposto de renda e da contribuição social, adicio-
nando-se (i) despesas não operacionais; (ii) despesas financeiras; e (iii) despesas com amor-
tizações e depreciações (apresentadas no fluxo de caixa método indireto); e excluindo-se (i) 
receitas não operacionais; e (ii) receitas financeiras; apurado com base nos últimos 12 (doze) 
meses contados da data-base de cálculo do índice, excluindo-se os efeitos do IFRS 16”
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
(v) a autorização ao Emissor em conjunto com o Agente Fiduciário, para praticar todos os 
atos e celebrar todos os instrumentos necessários para efetivar as deliberações aqui con-
substanciadas, incluindo o aditamento à Escritura de Emissão, às exclusivas expensas do 
Emissor e/ou dos Fiadores.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se

Local:

Data:

Assinatura:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura M. de Coelho Neto - MA, por meio da Sec. M. de 
Administração, Planejamento e Finanças, torna público para co-
nhecimento dos interessados que fará realizar, licitação na mo-
dalidade Pregão Eletrônico 008/2022, do tipo menor preço, para 
Contratação de empresa para Aquisição de Móveis, Eletrodomés-
ticos e Equipamentos Permanentes, para atender as necessi-
dades das Sec. M. do município, por meio de registro de preços, 
no dia 21/02/2022 às 10:00 horas, através do uso de recursos da 
tecnologia da informação, site https://www.portaldecompraspu-
blicas.com.br , sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura. 
O edital e seus anexos encontram-se disponível na pagina en-
dereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br  http://www.
transparencia.coelhoneto.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/
tce, e https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul. Es-
clarecimentos adicionais pagina web do Portal de Compras ou 
através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com. 

Coelho Neto - MA, 28 de janeiro de 2022.
Domingos Dias da Silva – Secretário

Municipal de Administração, Planejamento e Finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura M. de Coelho Neto - MA, por meio da Sec. M. de 
Administração, Planejamento e Finanças, torna público para co-
nhecimento dos interessados que fará realizar, licitação na mo-
dalidade Pregão Eletrônico 007/2022, do tipo menor preço, para 
Contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva 
de veículos das frotas das Sec. municipais, por meio de registro 
de preços, no dia 18/02/2022 às 10:00 horas, através do uso 
de recursos da tecnologia da informação, site https://www.por-
taldecompras publicas.com.br, sendo presidida pela Pregoeira 
desta Prefeitura. O edital e seus anexos encontram-se disponível 
nas paginas web: https://www.portalde compraspublicas.com.
br,  http://www.transparencia.coelhoneto.ma.gov.br/acessoInfor-
macao/licitacao/tce, https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/ 
mural.zul. Esclarecimentos adicionais pagina web do Portal de 
Compras ou através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com. 
Coelho Neto - MA, 28 de janeiro de 2022.

Domingos Dias da Silva – Secretário
Municipal de Administração, Planejamento e Finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME.
RUA DO COMERCIO S/N – CENTRO

CNPJ N° 01.612.328/0001-21
TOMADA DE PREÇONº001/2022. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2022.

Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Centro do Guilherme - MA, na forma da Lei Federal n• 8.666/93 e suas alter-
ações, comunica que no dia 18.02.2022 às 09:30 horas, fará licitação para a Con-
tratação De Empresa Para a CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MIS-
TA9 (Convênio n° 902531/2020 Siconv n° 012293/2020), na modalidade Tomada 
de Preço, na forma execução indireta sob regime empreitada pôr do tipo MENOR 
PREÇO POR GLOBALOs interessados deverão procurar à sede da Prefeitura 
Municipal, na Rua do Comercio, s/n°, centro –Centro do Guilherme - Ma. O Edital 
e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Central 
de Licitação de 2ª a 6ª feira das 08h00min às 12h00min, onde poderá ser con-
sultado e/ou obtido gratuitamente em mídia removível (pendrive ou cd), adquirido 
de forma física (em papel) mediante ao recolhimento da importância de R$ 50,00 
(cinquenta reais) através de DAM (documento de arrecadação municipal), pelo 
portal da transparência do município: . Esclarecimentos adicionais deverão ser 
protocolados na Comissão Central de Licitação, no horário de expediente ou por 
e-mail, no endereço Presencial: pmcdcpl@gmail.com e pelo fone: (98) 98195-
2108. Centro do Guilherme - MA, 31de janeiro de 2022. Carlos Antonio Gomes 
da Silva. Pregoeiro do município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ -MA 
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022 - CPL/PMG. A Pre-
feitura Municipal de Grajaú – MA, através do Pregoeiro, torna público aos interes-
sados que a sessão pública se realizará no dia 16 de fevereiro de 2022 às 14:00, 
na sala da Comissão Permanente de Licitação/CPL, na Rua Patrocínio Jorge, nº 
05, Bairro Centro, nesta Cidade,na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor 
Preço por Item, cujo objeto é aEventual Contratação de empresa para forneci-
mento de marmitas, lanches e kits cofee break, destinadas às necessidades 
das Secretarias  da Prefeitura Municipal de Grajau -MA.  na forma da Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente pela Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 
horas, onde poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente”, sendo também 
consultado no portal de transparência http://transparencia.grajau.ma.gov.br/, no 
mural de licitações doSacop-Mahttps://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mu-
ral.zulmaiores informações, bem como pedidos de esclarecimento e impugnação 
poderão ser feitos através do  e-mail cpl-grajau@hotmail.com e pelo telefone 
(99) 98201-9175. Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do 
artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que adquirirem o 
Edital na CPL. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados na CPL, no 
endereço acima. Grajaú (MA), 01 de fevereiro de 2022. Thomas Edson de Araújo 
e Silva Júnior Pregoeiro Oficial

LUCIENE VIEIRA

Um projeto social, que ensina 
artes a jovens da Área Itaqui-
Bacanga, foi lançado nessa 
terça-feira (1º), pelo Grupo 
Grita, com apoio do Instituto 
Cultural Vale. Ao todo, 
divididas em duas turmas, com 
aulas realizadas três vezes na 
semana, 65 pessoas, entre 12 e 
18 anos, vão ser contempladas. 
O nome do projeto é “Grupo 
Grita: Uma escola de arte”. 
A oficina interdisciplinar de 
teatro, canto e dança terá 
duração de cinco meses. 
Os conteúdos deverão 
abordar questões sociais que 
fazem parte do cotidiano da 
comunidade, fazendo relação 
entre o lúdico e o real, visando 
a promoção da cidadania. 
Serão realizadas também 
palestras com convidados, para 
discutir/debater temas sociais 
e relacionados ao mercado de 
trabalho.
O coordenador do projeto 
Wharles Lemos, que é 
universitário de Teatro, 
informou que o projeto surgiu 
em 2021, devido à pandemia 

de Covid-19. “Estávamos 
querendo movimentar o Grupo 
Grita, tínhamos a necessidade 
de fazer algo, e aí surgiu a 
ideia da oficina, voltada para 
a comunidade do Anjo da 
Guarda e bairros adjacentes 
da área Itaqui-Bacanga, 
principalmente em função do 
cenário imposto pela pandemia 

da Covid-19. O projeto busca 
propor formação e reflexões 
sociais, através das artes”, 
informou Wharles. 
O coordenador disse que 
serão 65 jovens capacitados, 
e as etapas da capacitação 
ocorrerão nos espaços do 
Teatro Itapicuraíba, que 
estava desativado em função 

do período pandêmico. “A 
oficina terá duração de cinco 
meses. Esse é um processo 
de iniciação para serem 
atores, eles receberão a base”, 
concluiu Wharles. As aulas 
serão todas as terças, quartas 
e quintas-feiras, nos turnos 
matutino e vespertino.

Grupo Grita lança projeto que oferece 
aulas de arte para 65 jovens da Área 
Itaqui-Bacanga
O conteúdo vai abordar questões que fazem parte do cotidiano da comunidade do Anjo da Guarda

Projeto lançado pelo Grupo Grita vai beneficiar 65 jovens, entre 12 e 18 anos
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No último domingo (30), o município de São Vicente de Férrer amanheceu 
mais triste. Na madrugada daquele dia, partiu para a eternidade um de seus 
ilustres moradores, Rosalino Mendes Diniz, popularmente conhecido como 
“Rosa Gusmão”, aos 102 anos.
Morador do povoado Florença, em São Vicente de Férrer, Rosa Gusmão 
foi sepultado na segunda-feira (31), no Cemitério Municipal. O cortejo 
com o caixão foi acompanhado por uma verdadeira multidão, formada por 
pessoas que o admiravam e lhe tinham muito respeito, entre familiares e 
amigos.
A família aproveita para agradecer às pessoas que foram prestar 
homenagens e se despedir de Rosalino Mendes Diniz, o “Rosa Gusmão”, 
que é pai do nosso amigo e ex-funcionário do Jornal Pequeno, Reinaldo 
Diniz, a quem toda a equipe deste matutino rende sua solidariedade.

Morre Rosa Gusmão, aos 102 anos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2022

A Prefeitura M. de Coelho Neto - MA, por meio da Sec. M. de Administração,
Planejamento e Finanças, torna público para conhecimento dos interessados que fará
realizar, licitação na modalidade Pregão Eletrônico 007/2022, do tipo menor preço, para
Contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos das frotas das
Sec. municipais, por meio de registro de preços, no dia 18/02/2022 às 10:00 horas, através
do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecompras
publicas.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura. O edital e seus anexos
encontram-se disponível nas paginas web: https://www.portalde compraspublicas.com.br,
http://www.transparencia.coelhoneto.ma.gov.br/ acessoInformacao/licitacao/tce,
https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/ mural.zul. Esclarecimentos adicionais pagina
web do Portal de Compras ou através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2022

A Prefeitura M. de Coelho Neto - MA, por meio da Sec. M. de Administração,
Planejamento e Finanças, torna público para conhecimento dos interessados que fará
realizar, licitação na modalidade Pregão Eletrônico 008/2022, do tipo menor preço, para
Contratação de empresa para Aquisição de Móveis, Eletrodomésticos e Equipamentos
Permanentes, para atender as necessidades das Sec. M. do município, por meio de registro
de preços, no dia 21/02/2022 às 10:00 horas, através do uso de recursos da tecnologia da
informação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.br , sendo presidida pela
Pregoeira desta Prefeitura. O edital e seus anexos encontram-se disponível na pagina
endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br http://www
.transparencia.coelhoneto.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce, e
https://www6.tce.ma.gov.br/ sacop/muralsite /mural.zul. Esclarecimentos adicionais pagina
web do Portal de Compras ou através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022

A Prefeitura M. de Coelho Neto- MA, por meio da Sec. M. de Administração,
Planejamento e Finanças, torna público para conhecimento dos interessados que fará
realizar, licitação na modalidade Pregão Eletrônico 009/2022, do tipo menor preço, para
Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes de
bombas submersas, com fornecimento de peças e acessórios para atender as demandas da
Sec. M. de administração, planejamento e finanças do município, por meio de registro de
preços, no dia 22/02/2022 às 10:00 horas, através do uso de recursos da tecnologia da
informação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.br , sendo presidida pela
Pregoeira desta Prefeitura. O edital e seus anexos encontram-se disponível na pagina web
endereço https://www.portalde compras publicas.com.br;
endereço:http://www.transparencia.coelhoneto.ma. gov.br
/acessoInformacao/licitacao/tce, e https://www6.tce.ma.gov.br / sacop/mural
site/mural.zul .Esclarecimentos adicionais pagina web do Portal de Compras ou através do
e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com .

Coelho Neto - MA, 28 de janeiro de 2022.
DOMINGOS DIAS DA SILVA - SECRETÁRIO

Municipal de Administração, Planejamento e Finanças.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022

A Prefeitura M.de Coelho Neto - MA, por meio do Fundo M. de Saúde torna
público, licitação na modalidade Pregão Eletrônico 010/2022, do tipo menor preço, para
Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos do tipo micro-
ônibus/van para atender as demandas da Sec. M. de saúde do município, por meio de
registro de preços, no dia 23/02/2022 às 10:00 horas, através do uso de recursos da
tecnologia da informação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.br , sendo
presidida pela Pregoeira desta Prefeitura. O edital e seus anexos encontram-se disponível
na pagina https://www.portaldecompraspublicas.com.br, endereço: http: //www .
transparencia.coelhoneto.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce, e :https://
www6.tce.ma.gov.br/sacop /muralsite/mural.zul .Esclarecimentos adicionais pagina web do
Portal de Compras.

Coelho Neto - MA, 28 de Janeiro de 2022.
JOSELY MARIA SILVA

Almeida - Secretaria Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2022- CPL/DP

OBJETO: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa
especializada no fornecimento de urnas funerárias, com e sem serviços funerários
acessórios, visando atender as demandas das famílias carentes do Município de Dom
Pedro/MA. DATA DA SESSÃO: 17/02/2022. HORÁRIO: 09:30 horas. A licitação se realizará
na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, na Praça Teixeira de Freitas, nº 72,
Centro. O Edital está à disposição dos interessados no Mural de Licitações no site do
TCE/MA http://www6.tce.ma.br/sacop/mutalsite/mural.zul, no Portal do Município
www.dompedro.ma.gov.br ou na sede da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada
na Praça Teixeira de Freitas, nº 72, Centro, Dom Pedro/MA, telefone (99) 9137-3808, de 2ª
a 6ª feira, das 08h às 12h, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente, e
fornecidos elementos, informações e outros esclarecimentos sobre a licitação.

Dom Pedro-MA, 1º de Fevereiro de 2022
GEORGIANA TROVÃO MOREIRA LIMA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2022

EXTRATO DE CONTRATO Nº 019/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.06.159/2021.
ESPÉCIE: Pregão Eletrônico n° 015/2021-SRP. Partes: Prefeitura Municipal de Estreito-
MA por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa CUSTOMIZAR
COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ: 07.975.278/0001-23.
OBJETO - CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PICK UP'S, 01 (UMA) MOTOCICLETA
PARA USO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS COM RECURSOS PRÓPRIOS, 01 (UMA)
AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO PICK-UP 4X4, PARA USO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DO FNS/MS CONFORME PROPOSTA
DE AQUISIÇÃO Nº 11245.566000/1210-01. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, IV da Lei nº
8.666/93.REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 02.06.159/2021-PME. VIGÊNCIA: 12
(doze) meses a contar da data da assinatura do contrato. VALOR: R$ 247.000,00
(Duzentos e quarenta e sete mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ORGÃO: 10 -
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.0210.1057 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA,
NATUREZA: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. SIGNATÁRIOS: Pela
Prefeitura, o Sr. GEAN CARLOS DE LIMA JUNIOR, Secretário Municipal de Saúde e pela
empresa o Sr. JEFFERSON FERRAZ DE SOUZA. Assinatura do contrato 19 de Janeiro de
2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
AVISO DE ADJUDIÇACÃO Nº 118/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2021 - CPL

Processo Nº 0118/2021 ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS (2) PONTES DE
CONCRETO PRE MOLDADO NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA. PRAZO DE
EXECUÇÃO: 12 (dose) meses, contados a partir da Emissão da Ordem de Serviço, a ser
emitida pela SECRETARIA DE OBRAS. VALOR: R$ 294.746,34 (duzentos e noventa e quatro
mil, setecentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos). AMPARO LEGAL: Lei n°.
8.666/1993 FONTE DE RECURSOS: CODIGO DE FICHA: 267; ORGÃO: 02 PREFEITURA
MUNICIPAL; UNIDADE: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS; DOTAÇÃO:
15.451.0023.1032.0000; DESCRIÇÃO DA DOTAÇÃO: CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE
ESTRADA VICINAIS, PONTES E BUEIROS; ELEMENTO DE DESPESAS: 4.4.90.51.00; FONTE DE
RECURSO: OBRAS E INSLAÇÕES. Tendo em vista a habilitação e classificação da Tomada de
Preço Nº 015/2021 - CPL, ADJUDICA o objeto acima especificado às Empresas SFS
CONSTRUÇÕES E PRE MOLDADOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 14.743.703/0001-14.

Formosa da Serra Negra (MA), 2 de janeiro de 2022
RICARDO PONTES SALES

Presidente da CPL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2021 - CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0118/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS (2) PONTES DE CONCRETO PRE
MOLDADO NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA. Em face dos elementos
constantes no processo administrativo em epígrafe, e, considerando a legalidade e validade
dos atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, através do Pregoeiro, Sr.
Ricardo Pontes Sales, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas através da
Portaria n° 010/2021, que SFS CONSTRUÇÕES E PRE MOLDADOS EIRELI, inscrita no CNPJ
sob o nº 14.743.703/0001-14, se tornou vencedora do certame com o preço proposta de
R$ 294.746,34 (duzentos e noventa e quatro mil, setecentos e quarenta e seis reais e trinta
e quatro centavos), e por ter, dentro do critério de julgamento estabelecido no
Instrumento Convocatório, apresentado a oferta mais vantajosa para a administração,
HOMOLOGO, o presente procedimento, com fulcro no Art. 43, Inciso VI, da Lei Federal n°
8.666/93 e suas alterações.

Formosa da Serra Negra/MA, 2 de janeiro de 2022
SILVINO SANTOS COSTA

Secretário Municipal de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃES
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022

A Secretaria Municipal de Saúde, através do Fundo Municipal de Saúde, torna
público aos interessados que no dia 16 de fevereiro de 2022 às 09h00, realizará licitação
na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item, tendo por objeto a Aquisição
de 01 (hum) ambulância tipo A - remoção simples e eletiva, tipo pick-up 4x4 para suprir as
necessidades do Município de Guimarães - MA. O Edital encontra-se a disposição dos
interessados onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente, na sala da Comissão
de Licitação, situada na Rua Dr. Urbano Santos, nº 214, Centro - CEP 65.255-000, inscrita
no CNPJ 05.505.334/0001-30, das 08:00 às 12:00h., ou disponíveis para download
gratuitamente no site nas seguintes páginas www.guimaraes.ma.gov.br ou
www.licitanet.com.br. Mais informações complementares diretamente na Comissão
Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/2019 e
suas alterações e demais normas constantes no Edital. Mais informações: E-mail:
guimaraes.ma.cpl@gmail.com.

Guimarães/MA, 31 de janeiro de 2022
OLAVO ANTÔNIO CARDOSO GUIMARÃES. CPF: 027.384.083-54

Secretário Municipal de Saúde

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 4/2022

A Prefeitura Municipal de Guimarães - MA, através da Secretaria Municipal de
Administração, torna público aos interessados que no dia 16 de fevereiro de 2022 às
14:00hs, realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, tipo menor preço por item,
tendo por objeto o Registro de Preços para a eventual aquisição de Pneus e Correlatos
para atender as necessidades das diversas Secretarias e Fundos do município de
Guimarães/MA. O Edital encontra-se a disposição dos interessados onde poderão ser
consultados e retirados gratuitamente, na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Dr.
Urbano Santos, nº 214, Centro - CEP 65.255-000, inscrita no CNPJ 05.505.334/0001-30, das
08:00 às 12:00h., ou disponíveis para download gratuitamente no site nas seguintes
páginas www.guimaraes.ma.gov.br ou www.licitanet.com.br. Mais informações
complementares diretamente na Comissão Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei
Federal nº 10520/02, Decreto nº 10.024/2019 e suas alterações e demais normas
constantes no Edital. Mais informações: E-mail: guimaraes.ma.cpl@gmail.com. Fone: (98)
98414-3789.

Guimarães/MA, 31 janeiro de 2022
MISCILENE CARVALHO VERAS CARNEIRO
Secretária Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2022

EXTRATO DE CONTRATO Nº 007/2022. PARTES: Município de Humberto de
Campos/MA, Através da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, inscrita no CNPJ
nº 30.589.431/0001-04 (CONTRATANTE) e PRP GASPAR E CIA LTDA (CONTRATADA),
inscrita no CNPJ nº 07.256.080/0001-90. OBJETO DO CONTRATO: Contratação de
empresa especializada aquisição de Pneus e Correlatos (pneu novo, de 1ª linha, linha
de produção; não reciclado, recapado ou remold) para atender as necessidades das
diversas secretarias do Município de Humberto de Campos, oriundo da Adesão N°
002/2022 à Ata de Registro de Preços N° 0107.100/2021, oriundo do Pregão
Eletrônico N° 004/2021, Processo licitatório nº 0802.500/2021 do Município de
Guimarães/MA. DATA DA ASSINATURA: 02 de fevereiro de 2022. VIGÊNCIA: O prazo
para vigência do presente contrato será até 31 de dezembro de 2022 em
conformidade com a Lei 8.666/93. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 52.343,00
(cinquenta e dois mil trezentos e quarenta e três reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
Fonte de Recurso Órgão 02 - Poder Executivo Unidade 05 - Secretaria de Educação
Função 12 - Educação Subfunção 361 - Ensino Fundamental Projeto/atividade 1004
- PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR Natureza da despesa 33.90.30 - Material de
Consumo Subelemento da despesa 33.90.30.39 - Material para Manutenção de
Veículos. Fonte de Recurso Órgão 02 - Poder Executivo Unidade 11 - FUNDEB
Função 12 - Educação Subfunção 261 - Ensino Fundamental Projeto/atividade 2913
- Manu. e Funcionamento da Educação Básica 30% Natureza da despesa 33.90.30 -

Material de Consumo Subelemento da despesa 33.90.30. 39 - Material para
Manutenção de Veículos. ASSINATURAS: Pela Contratante: Josué Silva Sousa,
Secretário Municipal de Educação. Pela Contratada: Wandecleyton Pereira Gaspar,
CPF nº 803.940.353-72, Representante legal. Humberto de Campos - MA, 02 de
fevereiro de 2022.
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Informações gerais

Despacho
Encaminho processo para sessão

Domingos Dias Da Silva
Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças - SEMPAF

Assinado eletronicamente por
Domingos Dias Da Silva
Em 11/02/2022 às 16:36
Código de validação: 999add9e-4475-4842-905e-1333c1afdbd8

Protocolo:
PT2022.02/CLHO-22299

Data de abertura:
11/02/2022 16:36:46

Data de transação:
11/02/2022 16:36:46

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da frota 2022

Nome do emitente:
Domingos Dias Da Silva

Setor do emitente:
Secretaria Municipal de
Planejamento, Administração e
Finanças - SEMPAF

Nome do responsável:
Maria das Dores Macedo
Marques

Setor do responsável:
Presidência da CPL

Prazo:
30 Dias (Úteis)

Prazo final:
25/03/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
24/03/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Controladoria Geral do Município - CGM
CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
Em anexo habilitação da empresa.

Maria das Dores Macedo Marques
Pregoeira

Assinado eletronicamente por
Maria das Dores Macedo Marques
Em 23/02/2022 às 11:02
Código de validação: 4290dff3-29bf-4554-b013-f771370ee2ff

Protocolo:
PT2022.02/CLHO-22835

Data de abertura:
23/02/2022 11:02:14

Data de transação:
23/02/2022 11:02:14

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da frota 2022

Nome do emitente:
Maria das Dores Macedo
Marques

Setor do emitente:
Presidência da CPL

Nome do responsável:
Maria das Dores Macedo
Marques

Setor do responsável:
Presidência da CPL

Prazo:
5 Dias (Úteis)

Prazo final:
02/03/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
01/03/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Controladoria Geral do Município - CGM
CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços 

 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  

Departamento de Registro Empresarial e Integração 

 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL 
 

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, 

conferido e autenticado por THAIS ANANDA OLIVEIRA SOUSA, sob a autenticidade n° 12101613871 

em 10/03/2021, protocolo 210337753. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser 

acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor 

(http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação. 

 

Identificação de Empresa 

Nome Empresarial: J L A DO NASCIMENTO LTDA 

Número de Registro: 21200084736 

CNPJ: 06103980000134 

Munícipio: Codó 

 

Identificação de Livro Digital 

Tipo de Livro: DIÁRIO 

Número de Ordem: 18 

Período de Escrituração: 01/01/2019 - 31/12/2019 

 
 

Assinante(s) Nome CRC/OAB 

56613636304 Marcelo Augusto Neto MA6555 

82697973400 JOSE LUIS ALVES DO NASCIMENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/03/2021 16:55:45 SOB Nº 
20210337753. 
PROTOCOLO: 210337753 DE 05/03/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
12101613871. NIRE: 21200084736. 

J L A DO NASCIMENTO LTDA 

               THAIS ANANDA OLIVEIRA SOUSA 
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO 

SÃO LUÍS, 10/03/2021 

 

 

 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 

Informando seus respectivos códigos de verificação 
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AUTO PEÇAS O ZUZA PEÇAS E 
SERVIÇOS 

J L A DO NASCIMENTO & CIA LTDA 
CNPJ.: 06.103.980/0001-34 - Insc. Est. 12.009.195-0 

Avenida Santos Dumont, 3857 A – São Sebastião – Fone: (99) 
36611285 

 

J L A DO Assinado de forma digital 

NASCIMENTO por J L A DO NASCIMENTO 

LTDA:061039800001 
LTDA:06103980000134 

34 
Dados: 2022.02.14 16:11:42 

-03'00' 

 

 

DECLARAÇÃO CONJUNTA 
 

Ilma. Sra. 

Pregoeira 

Prefeitura Municipal de Coelho Neto 

 
Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 

Processo Administrativo N° PR2021.01/CLHO-03527 

Data da realização do certame: 18 de FEVEREIRO de 2022. 

 
Prezado Senhor, 

 

A empresa J L A DO NASCIMENTO & CIA LTDA, inscrito no CNPJ   sob    o n° 06.103.980/0001-34,   por intermédio   de 

seu representante   legal   o   Sr JOSÉ LUÍS ALVES DO NASCIMENTO , portador (a) da Carteira de Identidade n°.3.252.187 

e do CPF n° 826.979.734-00, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial 

o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

1) Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a 
presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum 
pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus 
termos. 

a. Declara ainda, nos termos do artigo 9º, III, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não possui em seu quadro funcional servidor 
público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

b. Declara também, nos termos do artigo 9º, I e II, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não incide em suas hipóteses vedadas. 
c. E QUE CUMPRE OS REQUISITOS para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, 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, perigosos 
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

2) Quanto à elaboração independente de proposta: 
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; 
Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para 
firmá-la. 

Codó (MA), 18 de FEVEREIRO de 2022. 

 

JOSÉ LUÍS AVES DO NASCIMENTO 
CPF: 826.979.734 - 00 
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AUTO PEÇAS O ZUZA PEÇAS E 
SERVIÇOS 

J L A DO NASCIMENTO & CIA LTDA 
CNPJ.: 06.103.980/0001-34 - Insc. Est. 12.009.195-0 

Avenida Santos Dumont, 3857 A – São Sebastião – Fone: (99) 
36611285 

 

 

 

Ilmo. Sr. 

Pregoeira 

Prefeitura Municipal de Coelho Neto 
 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTOS DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 

Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 

Processo Administrativo N° PR2021.01/CLHO-03527 

Data da realização do certame: 18 de FEVEREIRO de 2022. 

 
Prezado senhor, 

 
 
 

A empresa J L A DO NASCIMENTO & CIA LTDA, inscrito no CNPJ   sob    o n° 06.103.980/0001-34,   por intermédio   de 

seu representante   legal   o   Sr JOSÉ LUÍS ALVES DO NASCIMENTO , portador (a) da Carteira de Identidade n°.3.252.187 

e do CPF n° 826.979.734-00, DECLARA, sob as penas da lei, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520/02, 

que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no edital da licitação acima 

identificada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codó (MA), 18 de FEVEREIRO de 2022. 
 

 

J L A DO 

NASCIMENTO 

LTDA:0610398000 

0134 

Assinado de forma digital 

por J L A DO NASCIMENTO 

LTDA:06103980000134 

Dados: 2022.02.14 

16:11:58 -03'00' 

JOSÉ LUÍS AVES DO NASCIMENTO 

CPF: 826.979.734 - 00 
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AUTO PEÇAS O ZUZA PEÇAS E 
SERVIÇOS 

J L A DO NASCIMENTO & CIA LTDA 
CNPJ.: 06.103.980/0001-34 - Insc. Est. 12.009.195-0 

Avenida Santos Dumont, 3857 A – São Sebastião – Fone: (99) 
36611285 

 

 

 

Ilmo. Sra. 

Pregoeira 

Prefeitura Municipal de Coelho Neto 
 
 

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
 
 

Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 

Processo Administrativo N° PR2021.01/CLHO-03527 

Data da realização do certame: 18 de FEVEREIRO de 2022. 
 
 

Prezado senhor, 
 

A empresa J L A DO NASCIMENTO & CIA LTDA, inscrito no CNPJ sob o n° 06.103.980/0001-34, por 

intermédio de seu representante legal o Sr   JOSÉ LUÍS ALVES DO NASCIMENTO , portador (a) da Carteira de 

Identidade n°.3.252.187 e do CPF n° 826.979.734-00, cidade de Codó, Estado do(a) MA, sendo o local e 

instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma. 

 
 

Declaro ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, 

eximindo a Prefeitura Municipal de Coelho Neto– MA, de qualquer responsabilidade sobre as informações 

prestadas por esta empresa. 

 

Codó (MA), 18 de FEVEREIRO de 2022 

 

J L A DO 

NASCIMENTO 

LTDA:061039800 

00134 

Assinado de forma digital 

por J L A DO 

NASCIMENTO 

LTDA:06103980000134 

Dados: 2022.02.14 

16:12:08 -03'00' 

JOSÉ LUÍS AVES DO NASCIMENTO 

CPF: 826.979.734 - 00 
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AUTO PEÇAS O ZUZA PEÇAS E 
SERVIÇOS 

J L A DO NASCIMENTO & CIA LTDA 
CNPJ.: 06.103.980/0001-34 - Insc. Est. 12.009.195-0 

Avenida Santos Dumont, 3857 A – São Sebastião – Fone: (99) 
36611285 
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Ilmo. Sra. 

Pregoeira 

Prefeitura Municipal de Coelho Neto 
 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 
 
 

Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 

Processo Administrativo N° PR2021.01/CLHO-03527 

Data da realização do certame: 18 de FEVEREIRO de 2022. 
 
 

Prezado senhor, 
 
 
 

A empresa J L A DO NASCIMENTO & CIA LTDA, inscrito no CNPJ sob o n° 06.103.980/0001-34, por 

intermédio de seu representante legal o Sr   JOSÉ LUÍS ALVES DO NASCIMENTO , portador (a) da Carteira de 

Identidade n°.3.252.187 e do CPF n° 826.979.734-00, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as 

penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: Quanto a condição ME/EPP/COOP, esta 

empresa está excluída das vedações constantes na Lei Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é 

considerada: 
 

( ) MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014; 
 

(x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 1472014. 
 
 
 
 
 

 

 
J L A DO 

NASCIMENTO 

LTDA:06103980 

000134 

Codó (MA), 18 de FEVEREIRO de 2022. 

 
Assinado de forma 

digital por J L A DO 

NASCIMENTO 

LTDA:06103980000134 

Dados: 2022.02.14 

16:12:19 -03'00' 

JOSÉ LUÍS AVES DO NASCIMENTO 

CPF: 826.979.734 - 00 
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J L A DO NASCIMENTO LTDA 

CNPJ nº 06.103.980/0001-34 

NIRE 21200084736  

Ave Santos Dumont, n. 3857 A, Bairro São Sebastião CEP: 65.400-000.  

Codó - MA 

 

BALANÇO GERAL EM 31/12/2020 

 

ATIVO 

 CIRCULANTE  

  CAIXA      42.660,52 

  ESTOQUES FINAIS                  5.895,00           48.555,52  

 

 PERMANENTE  

 IMOBILIZADO 

  MOVEIS E UTENCILIOS              68.043,26 

TOTAL                116.598,78  

 

PASSIVO 

  CIRCULANTE 

  FORNECEDORES               25.832,86 

       

    PATRIMONIO LIQUIDO  

  LUCRO LIQUIDO         40.765,92  

  CAPITAL          50.000,00            90.765,92  

 

TOTAL                  116.598,78 

 

                                                            Importa e confere o presente Balanço Geral de 

Encerramento, na quantia de R$. 116.598,78(Cento e dezesseis mil, quinhentos e 

noventa e oito reais e setenta e oito centavos).  

Codó-Ma. 31 de dezembro de 2020. 

 

________________________________________ 

Jose Luís Alves do Nascimento 

CPF: 826.979.734-00 

Sócio Administrador 

____________________________________  

Marcelo Augusto Neto 

CPF: 566.136.363-04  

CRC/MA nº 6555/O-4 MA  

Contador 

 

 

Este BALANÇO foi transcrito para o livro DIÁRIO nº 19, na página 09 à 10. 
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J L A DO NASCIMENTO LTDA 

CNPJ nº 06.103.980/0001-34 

NIRE 21200084736  

Ave Santos Dumont, n. 3857 A, Bairro São Sebastião CEP: 65.400-000 

Codó – MA 

 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020 

 

HISTORICO     DÉBITO    CRÉDITO  

 

RESULTADO DAS VENDAS 

 Valor do lucro bruto apurado  

 Neste exercício.                      170.928,99 

DESPESAS ADMINISRATIVAS 

 Saldo transferido de... 

Ordenados         10.450,00  

Pró-labore               37.620,00 

Decimo Terceiro       4.354,17 

Assist. Contábil         6.600,00 

Agua, luz e telefone   5.135,58         64.159,75  

Simples Nacional           56.651,15 

Previdência Social             5.974,51 

FGTS               1.184,33  

DARE-ICMS              2.193,33 

 

LUCRO LIQUIDO 

              Valor do lucro liquido apurado 

    Neste exercício.           40.765,92 

 

TOTAL             170.928,99       170.928,99 

      Importa e confere a presente Demonstração 

do Resultado do Exercício, na quantia de R$. 170.928,99(Cento e setenta mil, 

novecentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos).  

Codó – Ma. 31 de Dezembro de 2020 

________________________________________ 

Jose Luís Alves do Nascimento 

CPF: 826.979.734-00 

Sócio Administrador 

____________________________________  

Marcelo Augusto Neto 

CPF: 566.136.363-04  

CRC/MA nº 6555/O-4 MA  

Contador 

 

Este BALANÇO foi transcrito para o livro DIÁRIO nº 19, na página 09 à 10. 
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J L A DO NASCIMENTO LTDA 

CNPJ nº 06.103.980/0001-34 

NIRE 21200084736  

Ave Santos Dumont, n. 3857 A, Bairro São Sebastião CEP: 65.400-000  

Codó - MA 

 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO CUSTO COMERCIAL EM 31/12/2020 

 

 

HISTORICO     DÉBITO    CRÉDITO  

 

ESTOQUES INICIAIS 

        Mercadorias  

 Saldo Transferido      7.789,60 

 

COMPRAS DE MERCADORIAS 

          Valor das compras apuradas  

 Neste exercício                 301.832,86 

 

ESTOQUES FINAIS  

 Saldo Transferido para o exer/ 

 Cicio de 2021.                       5.895,00  

CUSTO DAS AQUISIÇÕES 

 Valor do Custo das aquisições  

 Apuradas neste exercício.       303.727,46 

TOTAL        309.622,46    309.622,46 

 

                                                          Importa e confere a presente Demonstração 

do Custo Comercial, na quantia de R$. 309.622,46(Trezentos e nove mil, seiscentos e 

vinte e dois reais e quarenta e seis centavos).  

Codó – Ma. 31 de Dezembro de 2020 

 

________________________________________ 

Jose Luís Alves do Nascimento 

CPF: 826.979.734-00 

           Sócio Administrador 

____________________________________  

Marcelo Augusto Neto 

CPF: 566.136.363-04  

CRC/MA nº 6555/O-4 MA  

Contador 

 

Este BALANÇO foi transcrito para o livro DIÁRIO nº 19, na página 09 à 10. 
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J L A DO NASCIMENTO LTDA 

CNPJ nº 06.103.980/0001-34 

NIRE 21200084736  

              Ave Santos Dumont, n. 3857 A, Bairro São Sebastião CEP: 65.400-000. 

Codó - MA 

 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DAS VENDAS EM 31/12/2020 

 

 

HISTORICO     DÉBITO    CRÉDITO  

 

VENDAS DE MERCADORIAS 

 Mercadorias 

 Valor das Mercadorias vendidas e 

 Apurados neste exercício.        474.656,45  

 

CUSTO DAS AQUISIÇÕES  

 Valor do Custo das aquisições 

 Apuradas neste exercício.   303.727,46 

 

RESULTADO DO EXERCICIO  

 Valor do Lucro Bruto apurado 

 Neste exercício.                170.928,99 

TOTAL                  474.656,45     474.656,45  

 

                                                                         Importa e confere a presente 

Demonstração do Resultado das Vendas de Mercadorias, na quantia de R$. 

474.656,45(Quatrocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e 

quarenta e cinco centavos).  

Codó – Ma. 31 de Dezembro de 2020 

 

________________________________________ 

Jose Luís Alves do Nascimento 

CPF: 826.979.734-00 

Sócio Administrador 

____________________________________  

Marcelo Augusto Neto 

CPF: 566.136.363-04  

CRC/MA nº 6555/O-4 MA  

Contador 

 

Este BALANÇO foi transcrito para o livro DIÁRIO nº 19, na página 09 à 10. 
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EMPRESA: J L A DO NASCIMENTO LTDA 

CNPJ: 06.103.980/0001-34 

NIRE:21200084736 

Ave Santos Dumont, n. 3857 A, Bairro São Sebastião CEP: 65400-000 

Codó - MA 

BALANÇO PATRIMONIAL, que comprove a boa situação financeira da empresa, avaliada pelos 

Índices de Endividamento Total (IET), Índice de Liquidez Geral (ILG), Solvência Geral (ISG) e 

Liquidez Corrente (ILC), os quais deverão ser iguais ou maiores que 1 (um), aplicando-se  as 

seguintes fórmulas: 

IET= EXIGIVEL TOTAL 

          ATIVO TOTAL  

IET= 0,00/116.598,78 = 0,00 

ILG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  

         PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL  A LONGO PRAZO  

ILG= 48.555,52 + 68.043,26 

25.832,86 + 0,00  

ILG= 4,52 

ISG=   ATIVO TOTAL 

       PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO  

ISG=       116.598,78  

          25.832,86 + 0,00  

ISG= 4,51 

ILC=  ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE   

ILC= 48.555,52/25.832,86= 1,87  

Codo-Ma; 31 de dezembro 2020. 

_____________________________          ____________________________  

Jose Luis Alves do Nascimento     Marcelo Augusto Neto 

CPF n. 826.979.734-00      CRC/MA n. 6555/O-4 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

 

 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Página 6 de 6 

 

 

Certificamos que o ato da empresa J L A DO NASCIMENTO LTDA consta assinado digitalmente por: 
 

 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

CPF Nome 

56613636304 MARCELO AUGUSTO NETO 

82697973400 JOSE LUIS ALVES DO NASCIMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/06/2021 17:56 SOB Nº 20210828110. 

PROTOCOLO: 210828110 DE 21/06/2021. 

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104456297. CNPJ DA SEDE: 06103980000134. 

NIRE: 21200084736. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/06/2021. 

J L A DO NASCIMENTO LTDA 
 

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA 

SECRETÁRIA-GERAL 

www.empresafacil.ma.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 

informando seus respectivos códigos de verificação. 

http://www.empresafacil.ma.gov.br/


Arquivamentos Posteriores

Ato Número Data Descrição

223 20210828110 23/06/2021 BALANCO
002 20200600397 19/08/2020 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

EMPRESARIAL)
307 20200559010 19/08/2020 REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO

EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223 20200545108 23/07/2020 BALANCO
223 20190078820 07/03/2019 BALANCO
223 20190074477 22/02/2019 BALANCO
223 20170539326 08/05/2017 BALANCO
223 20170218414 11/01/2017 BALANCO
310 20160276896 08/04/2016 OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA /

EMPRESARIO
223 20151275645 08/09/2015 BALANCO
002 20151018294 03/07/2015 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

EMPRESARIAL)
002 20050125869 01/04/2005 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

EMPRESARIAL)
002 13064 16/08/1995 ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002 00002245 30/06/1992 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

EMPRESARIAL)
002 0000395 18/04/1990 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

EMPRESARIAL)
002 0000416 11/04/1989 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

EMPRESARIAL)
002 00000129 29/01/1987 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

EMPRESARIAL)
002 0001187 27/11/1984 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

EMPRESARIAL)
002 21900035410 27/04/1983 ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
002 00000355 09/08/1979 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

EMPRESARIAL)
002 0000770 28/06/1974 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

EMPRESARIAL)
002 0000116 05/03/1970 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

EMPRESARIAL)
090 21200084736 10/03/1966 CONTRATO

NIRE 21200084736
CNPJ 06.103.980/0001-34

Situação
ATIVA
Status

SEM STATUS

Endereço Completo SANTOS DUMONT, Nº 3857, A, SAO SEBASTIÃO - Codó/MA - CEP 65400-000

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/01/2022, às 08:14:39 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código OHZGASGU.

Ricardo Diniz Dias 
Secretário(a) Geral

MAC2201665882

CERTIDÃO ESPECÍFICA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que J L A DO NASCIMENTO LTDA
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2201665882

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.
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Capital Social
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
Capital Integralizado
R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Dados do Sócio
Nome
JOSE LUIS ALVES DO
NASCIMENTO

CPF/CNPJ
826.979.734-00

Participação no capital
R$ 50.000,00

Espécie de sócio
Sócio

Administrador
S

Término do mandato
Indeterminado

Dados do Administrador
Nome
JOSE LUIS ALVES DO NASCIMENTO

CPF
826.979.734-00

Término do mandato
Indeterminado

Último Arquivamento
Data
23/06/2021

Número
20210828110

Ato/eventos
223 / 223 - BALANCO

Situação 
ATIVA
Status 

SEM STATUS

NIRE (Sede)
21200084736

CNPJ
06.103.980/0001-34

Data de Ato Constitutivo
10/03/1966

Início de Atividade
01/03/1966

Endereço Completo
Avenida SANTOS DUMONT, Nº 3857, A, SAO SEBASTIÃO - Codó/MA - CEP 65400-000

Objeto Social
COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALENCEAMENTO DE
VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE
MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE
VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E
CAMARAS-DE-AR, COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES.

Porte
EPP (Empresa de Pequeno

Porte)

Prazo de Duração
Indeterminado

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/01/2022, às 08:12:06 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código XKUHNXAH.

Ricardo Diniz Dias 
Secretário Geral

MAC2201665853

Nome Empresarial: J L A DO NASCIMENTO LTDA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Protocolo: MAC2201665853

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: Data da232127/21 03/11/2021 11:52:29

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria,

substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei

nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos

tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima

identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que

venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 03/03/2022.

Inscrição Estadual: CPF/CNPJ:120091950 06103980000134

Razão Social: J L A DO NASCIMENTO LTDA

Telefone: Município: CODO UF: MA

Endereço: AVE SANTOS DUMONT, 3857 : A; CEP: 65400000 - SAO SEBASTIAO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 13/12/2021 11:19:10
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na

forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a

242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de

outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em

nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 03/03/2022.

Nº Certidão: Data da078343/21 03/11/2021 11:53:17

Inscrição Estadual: CPF/CNPJ:120091950 06103980000134

Razão Social: J L A DO NASCIMENTO LTDA

Telefone: null Município: CODO UF: MA

Endereço: AVE SANTOS DUMONT, 3857 : A; CEP: 65400000 - SAO SEBASTIAO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 13/12/2021 11:20:00
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: J L A DO NASCIMENTO LTDA
CNPJ: 06.103.980/0001-34 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:58:52 do dia 11/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/07/2022.
Código de controle da certidão: 05CD.2AF4.70F2.A2A0
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: J L A DO NASCIMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.103.980/0001-34
Certidão nº: 56645124/2021
Expedição: 13/12/2021, às 11:31:54
Validade: 10/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que J L A DO NASCIMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 06.103.980/0001-34, 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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1
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CNH Digital

QR-CODE

Departamento Nacional de Trânsito

Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 
validação do documento digital estão disponíveis em: 
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar 
Assinatura.
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11/01/2022 11:08 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 1/2

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Con�ra os dados de Identi�cação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua
atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
06.103.980/0001-34

 MATRIZ 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO

CADASTRAL
DATA DE ABERTURA 
20/08/1966 

 
NOME EMPRESARIAL 
J L A DO NASCIMENTO LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
AUTO PECAS 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 
45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 
45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 
45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
AV SANTOS DUMONT 

NÚMERO 
3857 

COMPLEMENTO 
: A; 

 
CEP 
65.400-000 

BAIRRO/DISTRITO 
SAO SEBASTIAO 

MUNICÍPIO 
CODO 

UF 
MA 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 

 
TELEFONE 
(99) 3661-1285/ (99) 8806-3546 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/11/2005 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/01/2022 às 11:07:54 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

 CONSULTAR QSA   VOLTAR   IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, .
 

clique aqui

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

    Passo a passo para o CNPJ Consultas CNPJ Estatísticas Parceiros Serviços CNPJ
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11/01/2022 11:08 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
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 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 06.103.980/0001-34
Razão Social: J L A DO NASCIMENTO LTDA

Atividade Econômica Principal:

4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA
VEÍCULOS AUTOMOTORES

Endereço:
AVENIDA SANTOS DUMONT, 3857 - : A; - SAO SEBASTIAO - Codó / Maranhão

Emitido em: 31/08/2021 08:58 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 06.103.980/0001-34 DUNS®: 67*****10
Razão Social: J L A DO NASCIMENTO LTDA
Nome Fantasia: AUTO PECAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/11/2021
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 05/01/2022
FGTS 29/09/2021
Trabalhista Validade: 26/02/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 28/10/2021
Receita Municipal Validade: 01/10/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 31/08/2021 08:58 de
CPF: 826.979.734-00      Nome: JOSE LUIS ALVES DO NASCIMENTO

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal
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11/01/2022 11:12

1/1

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

 
O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO
MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento
encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO
NOME................. :  MARCELO AUGUSTO NETO
REGISTRO.......... :  MA-006555/O-4
CATEGORIA........ :  CONTADOR
CPF..................... :  566.136.363-04

 

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 11/01/2022 as 11:12:16.
Válido até: 31/03/2022.
Código de Controle: 7513.6366.6749.6557.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.
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REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL

SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO FÓRUM 
DA COMARCA DE CODÓ - MARANHÃO.

ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CODÓ

CERTIDÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATAS OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Usando da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO a

requerimento de parte interessada que, dando busca em nossos Arquivos de 

FALÊNCIAS, CONCORDATAS OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005), a 

partir do dia primeiro (1o) do mês de janeiro do ano de mil novecentos e sessenta e um 

(1961) até a presente data, constatei que NADA CONSTA distribuição de ação contra: 

J. L. A. DO NASCIMENTO LTDA - EPP (AUTO PEÇAS), pessoa jurídica, inscrita no 

CNPJ sob o n° 06.103.980/0001-34, com endereço na Av. Santos Dumont, 3857 A, São 

Sebastião, Codó/MA. CERTIFICO, finalmente, que a Secretaria de Distribuição é a 

única existente nesta cidade e Comarca de Codó. O referido é verdade e dou fé. 

Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição ao meu 

encargo, no Fórum “Desembargadora Etelvina Luíza Ribeiro Gonçalves” nesta 

Cidade de Codó - Maranhão, aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois 

mil e vinte e dois. Eu, Evandro Bezerra da Silva, subscreví, dato e assino.

Codó - MA, 08 de fevereiro de 2022.

Evandro Ee&s$fad'a Silva
Secretário Judicial Substttoroda Distribuição e Contadoria 

mat. 112359

Válida por 60 (sessenta) dias.

OBSERVAÇÃO:
1 - O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou 

destinatário.
2 - Na certidão não constam CARTAS PRECATÓRIAS, PROCESSOS DO JUIZADOS ESPECIAIS e PROCESSOS VIRTUAIS DA 

VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - VEP
3 - ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE CODÓ/MA.

Av. João Ribeiro - 3132, São Sebastião, Codó - MA. CEP. 65.400 000. Telefone: (99) 3661-2306
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08/02/2022 10:21 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 06.103.980/0001-34
Razão Social:J L ALVES DO NASCIMENTO CIA LTDA
Endereço: AV AV SANTOS DUMONT SN SN / SAO SEBASTIAO / CODO / MA / 65400-

000

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:30/01/2022 a 28/02/2022 
 
Certificação Número: 2022013005133867665676

Informação obtida em 08/02/2022 10:20:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 06.103.980/0001-34 DUNS®: 67*****10
Razão Social: J L A DO NASCIMENTO LTDA
Nome Fantasia: AUTO PECAS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Certificação Técnica

Certificadora Nº Certificado Data de Validade

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS/MA 06424618000165 -

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS 18012021 -

Emitido em: 31/08/2021 08:58 de
CPF: 826.979.734-00      Nome: JOSE LUIS ALVES DO NASCIMENTO
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J L A DO NASCIMENTO LTDA. 
CNPJ: 06.103.980/0001-34 - Insc. Est. 12.009.195-0 

Avenida Santos Dumont, 3857 A – São Sebastião – Fone: (99) 98147-2505 
E-mail: autozuza2007@hotmail.com CEP: 65.400-000 – Codó/MA. 

 
PROPOSTA DE PREÇOS 

 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA 

Prefeitura Municipal de COELHO NETO/MA 
Licitação: PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2022 
Processo Administrativo N° PR2021.01/CLHO-03527 
Prezado Senhor, 

A empresa J L A DO NASCIMENTO & CIA LTDA, inscrito no CNPJ sob o 

n° 06.103.980/0001-34, com endereço na Avenida Santos Dumont, 3857 A – São 

Sebastião cidade de Codó, Estado do(a) MA – Fone: (99) 36611285, (99) 984090403, com 

endereço eletrônico: autozuza2007@hotmail.com por intermédio de seu representante 

legal o Srº JOSÉ LUÍS ALVES DO NASCIMENTO , portador (a) da Carteira de 

Identidade n°.3.252.187 SSP/PI e do CPF n° 826.979.734-00, Pela presente, submetemos 

à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa a 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 e que estão inclusas no valor cotado 

todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, 

sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e 

acondicionamento dos produtos em embala 

Conforme previsão no edital no item 10.2.3 Declaramos o compromisso de execução dos 

serviços dentro do município de Coelho Neto (MA), no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis contados da emissão da Ordem de Serviço, sem custos adicionais e independentes da 

quantidade. 

Prazo de entrega: conforme edital 

Condições de pagamento: conforme edital 

Representante legal que assinará o Contrato: JOSÉ LUÍS ALVES DO NASCIMENTO , portador (a) 

da Carteira de Identidade n°.3.252.187 SSP/PI e do CPF n° 826.979.734-00 CPF: 158.368.273-20, 

Cargo/Função: Administrador 

Dados Bancários: 
J L A DO NASCIMENTO & 
CIA LTDA;CNPJ N.º 
06.103.980/0001-34; 

 

BANCO DO NORDESTE: AG: 
127 C/C: 25716-0 

mailto:autozuza2007@hotmail.com
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J L A DO NASCIMENTO LTDA. 
CNPJ: 06.103.980/0001-34 - Insc. Est. 12.009.195-0 

Avenida Santos Dumont, 3857 A – São Sebastião – Fone: (99) 98147-2505 
E-mail: autozuza2007@hotmail.com CEP: 65.400-000 – Codó/MA. 

 
1. PLANILHA DE PREÇOS 

PLANILHA UNIFICADA - MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID 
VALOR 

UNIT 
VALOR TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

SERVIÇOS MECÂNICOS 
VEICULOS UTILITARIOS 
CARRO A ALCOOL/GASOLINA 
- Serviços mecânicos de 
correção preventiva e corretiva 
(inclusive serviços no sistema de 
freios, de direção mecânica e 
hidráulica, de suspensão, de 
escapamento, trocam de anéis 
vedadores e lubrificantes afins 
como: fluido de freio, óleo 
hidráulico, aditivos etc, e 
serviços de retifica de motor, 
serviços de ar-condicionado, 
incluindo a higienização, 
reposição de gás refrigerante, 
bem como a troca dos filtros, 
serviços elétrico/eletrônicos em 
geral) 

 
 
 
 
 
 
 
 

7840 

 
 
 
 
 
 
 
 

H 

 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 130,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 1.019.200,00 

 
 
 
 
 
 
 

2 

SERVIÇOS MECÂNICOS 
VEICULOS UTILITARIOS 
CARRO A DIESEL - Serviços 
mecânicos de correção 
preventiva e corretiva (inclusive 
serviços no sistema de freios, de 
direção mecânica e hidráulica, 
de suspensão, de escapamento, 
trocam de anéis vedadores e 
lubrificantes afins como: fluido de 
freio, óleo hidráulico, aditivos etc, 
e serviços de retifica de motor, 
serviços de ar-condicionado, 
incluindo a higienização, 
reposição de gás refrigerante, 
bem como a troca dos filtros, 
serviços elétrico/eletrônicos em 
geral) 

 
 
 
 
 
 
 

7404 

 
 
 
 
 
 
 

H 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 120,00 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 888.480,00 
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J L A DO NASCIMENTO LTDA. 
CNPJ: 06.103.980/0001-34 - Insc. Est. 12.009.195-0 

Avenida Santos Dumont, 3857 A – São Sebastião – Fone: (99) 98147-2505 
E-mail: autozuza2007@hotmail.com CEP: 65.400-000 – Codó/MA. 

 
 
 
 
 
 
 

 
3 

SERVIÇOS MECÂNICOS 
VEICULOS DE GRANDE 
PORTE A DIESEL - Serviços 
mecânicos de correção 
preventiva e corretiva (inclusive 
serviços no sistema de freios, de 
direção mecânica e hidráulica, 
de suspensão, de escapamento, 
trocam de anéis vedadores e 
lubrificantes afins como: fluido de 
freio, óleo hidráulico, aditivos etc, 
e serviços de retifica de motor, 
serviços de ar-condicionado, 
incluindo a higienização, 
reposição de gás refrigerante, 
bem como a troca dos filtros, 
serviços elétrico/eletrônicos em 
geral) 

 
 
 
 
 
 

 
4800 

 
 
 
 
 
 

 
H 

 
 
 
 
 
 

 
R$ 140,00 

 
 
 
 
 
 

 
R$ 672.000,00 

 
 
 
 
 
 

 
4 

SERVIÇOS MECÂNICOS - 
MÁQUINAS PESADAS A 
DIESEL - Serviços mecânicos de 
correção preventiva e corretiva 
(inclusive serviços no sistema de 
freios, de direção mecânica e 
hidráulica, de suspensão, de 
escapamento, troca de anéis 
vedadores e lubrificantes afins 
como: fluido de freio, óleo 
hidráulico, aditivos, etc. e 
serviços de retifica de motor, 
serviços de ar condicionado, 
incluindo a higienização, 
reposição de gás refrigerante, 
bem como a troca dos filtros, 
serviços elétrico/eletrônicos em 
geral). 

 
 
 
 
 
 

 
2200 

 
 
 
 
 
 

 
H 

 
 
 
 
 
 

 
R$ 140,00 

 
 
 
 
 
 

 
R$ 308.000,00 

 
5 

SERVIÇOS DE ALINHAMENTO 
DE RODA Serviços de 
alinhamento de rodas em geral; 

 
1152 

 
UNID 

 
R$ 350,00 

 
R$ 403.200,00 

 
6 

SERVIÇOS DE 
BALANCEAMENTO DE RODA 
Serviços de balanceamento de 
rodas em geral; 

 
1282 

 
UNID 

 
R$ 350,00 

 
R$ 448.700,00 

 
7 

SERVIÇOS DE CAMBAGEM 
Serviços de cambagem em 
geral; 

 
938 

 
UNID 

 
R$ 70,00 

 
R$ 65.660,00 

 
8 

SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 
BICO INJETORES Serviços de 
limpeza de bicos em geral; 

 
794 

 
UNID 

 
R$ 70,00 

 
R$ 55.580,00 
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J L A DO NASCIMENTO LTDA. 
CNPJ: 06.103.980/0001-34 - Insc. Est. 12.009.195-0 

Avenida Santos Dumont, 3857 A – São Sebastião – Fone: (99) 98147-2505 
E-mail: autozuza2007@hotmail.com CEP: 65.400-000 – Codó/MA. 

 
 

9 

SERVIÇOS DE BORRACHARIA 
serviços de borracharia (troca de 
pneus, desempeno de rodas, 
remendo de pneus) 

 

3752 

 

UNID 

 

R$ 28,00 

 

R$ 105.056,00 

VALOR TOTAL R$ 3.965.876,00 

 
Valor Global da Proposta R$ 3.965.876,00 (três milhões, novecentos e sessenta e 
cinco mil, oitocentos e setenta e seis reais). 

 
 

2. PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS 
O prazo de entrega será imediato (até 05 dias), contados a partir do recebimento da 

Nota de Pedido ou Empenho/Ordem de Fornecimento. 

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 

60 (sessenta) dias consecutivos a contar da data de hoje. 
 
 
 
 

 

 
J L A DO 

NASCIMENTO 

LTDA:0610398 

0000134 

Codó (MA), 14 de fevereiro de 2022. 

 
Assinado de forma 

digital por J L A DO 

NASCIMENTO 

LTDA:06103980000134 

Dados: 2022.02.14 

16:24:43 -03'00' 

J L A DO NASCIMENTO LTDA 
CNPJ: 06.103.980/0001-34 

José Luis Alves do Nascimento 
Sócio Administrador/Empresário 

CPF: 826.979.734-00 
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10/02/2022 09:28 ::: Consulta SINTEGRA / ICMS :::

aplicacoes.ma.gov.br/sintegra/jsp/consultaSintegra/consultaSintegraResultadoConsulta.jsf 1/1

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 06.103.980/0001-34 Inscrição Estadual: 12.009195-0

Razão Social: J L A DO NASCIMENTO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE SANTOS DUMONT

Número: 3857 Complemento: : A;

Bairro: SAO SEBASTIAO

Município: CODO UF: MA

CEP: 65400000 DDD: Telefone:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE
Principal:

4530703 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA
VEÍCULOS AUTOMOTORES

CNAEs Secundários

Código Descrição CNAE

4520003 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

4520004 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

4732600 COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES

4520006 SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

4530705 COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR

4520001 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

4520005 SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 21/06/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 28/06/2013 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2013,

CTE a partir de:
 
Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio
contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de
direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária
derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 10/02/2022

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012
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Página 1 de 13

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

N° de Ordem: 19

O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do n° 01 ao n° 12, e servirá para a 

escrituração dos lançamentos próprios da empresa J L A DO NASCIMENTO LTDA, município Codó, CNPJ n° 
06.103.980/0001-34, Número de Registro (NIRE) 21200084736.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/03/1966

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2020

Codó, 01/01/2020

Marcelo Augusto Neto 

CONTADOR 

CRC/MA 6555

JOSE LUIS ALVES DO NASCIMENTO

Administrador, Sócio

CPF 826.979.734-00
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Página 2 de 13
Empresa J L A DO NASCIMENTO LTDA

CNPJ: 06.103.980/0001-34

Codó/Ma, 31 de Janeiro de 2020

10 157 27

Operações realizada neste mês como segue:

Caixa

a Diversos

Compras de Mercadorias

Pelos recebimentos lançados neste mês

a Vendas de Mercadorias 10 157 27

a Receitas de Serviços
//

Diversos ' ; í ?■ F i'í 1
a Caixa

Pelos pagamentos lançados neste mês

Despesas administrativas 

Ordenados 2 90 00 I y H
Pró-Labore 3 135 00

Assistência Contábil 550 00
Agua,luz e telefone 427 96 6 202 96

Imposto Simples Nacional 20; 62 21

DARE - ICMS 40 98

Previdência Social

INSS 497 87

Fundo de Garantia íJ J ! !í

FGTS 236 87

Compras de Mercadorias t r ? I. ? * 40 375 90

II i í í' i í í
Codó/M Ma; 28 de Fevereiro de 2020 [ ? 1 l H

Operações realizadas neste mês como segue:

Caixa 1 .1.4 1 14, 1 | 1 4
a Diversos - L- ! í 1 ; í 1 .

Pelos recebimentos lançados neste mês i j { 1 1 j
a Vendas de Mercadorias 40 294 32

a Receitas de Serviços ■■ 0 00 s

1 .. // i i í ;
Diversos

aCaixa
Pelos pagamentos lançados neste mês í \ í . n
Despesas Administrativas 

Ordenados 2 90 00
....j....

Pró-Labore 3 135 00

Assistência Contábil 

Agua, luz e telefone

550 00

423 25 ' 6 198 25 ■'

Imposto Simples Nacional

DARE-ICMS

906 92

i í ■ 45 92

Previdência Social

INSS L L .1 LM 497 87

Fundo de Garantia

FGTS . j '... L ... ... 236 87

67 416 79

40 294 32

32 197 25 40 83 8
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EmpresaJ LA DO NASCIMENTO LTDA
CNPJ: 06.103.980/0001-34

Página 3 de 13

Codó/Ma31 de Março de 2020

Operações realizada neste mês como segue:

Caixa
a Vendas de Mercadorias

Pelos recebimentos lançados neste mês

a Vendas de Mercadorias

a Receitas de Serviços
.. ...................... ,... /

Diversos

a Caixa
Pelos pagamentos lançados neste mês 

Despesas administrativas
Ordenados
Pró-Labore

Assistência Contábil

Agua,luz e telefone
Imposto Simples Nacional

DARE-ICMS

Previdência Social

INSS

Fundo de Garantia

FGTS

Compras de Mercadorias 

___________________ // _____________

Codó/M; 30 de Abril de 2020
Operações realizadas neste mês como segue: 

Caixa
3 Vendas de Mercadorias

Pelos recebimentos lançados neste mês 

aVendas de Mercadorias 

a Receitas de Serviços
. _____// — 

Diversos

a Caixa
Pelos pagamentos lançados neste mês 

Despesas Administrativas

Ordenados
Pró-Labore
Assistência Contábil

Agua, luz e telefone

Imposto Simples Nacional

DARE-ICMS
Previdência Social

INSS

Fundo de Garantia

FGTS
Compras de Mercadorias

45 46 78

0 00 45 46 78

2 90 00

3 135 00 r i.... j...p . r I
550 00
517 63 6 292 63

3 597 96
■ i j i í 28 06

l; : . ji’ } 497 87

-T.....f " ' ■■■
236 87

| 29|308|79|18 655 40 |

;i.’- k -?■ . f l
p 4. -P.. .

.4..... ........ p.. 44- f 4.....f......... t|....

J j L p
| | 1 H.

7 993 28 j J 4 J
0 00 ■ 7 993 28

i 1 í I í

’ T- ....  ; f '4’. . «•

• 4- .x . -4-.. ú.. p4...
2 090 00 •

3 135 00
550 00 <

•'V --‘f ' p
1 < • ;P

450 63 6 225 63
í 4 40 33

161 34

497 87

| I 11. 236 87

? • pn 540 00 11 702 4
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Empresa: J L A DO NASCIMENTO LTDA
CNPJ: 06.103.980/0001-34

Página 4 de 13

a Vendas de Mercadorias

Diversos

INSS

FGTS

a Caixa

Pelos recebimentos lançados neste mês

Codó/Ma 31 de Maio de 2020

0 00

497 87

Compras de Mercadorias

79 558 25

12 575 65

16 228 18

Operações realizada neste mês como segue: 

Caixa i 

a Diversos

Mil :
' r i. i' r n í ’■ i

79 558 25

i o oo
... ........... ■ . -4..-4...... f..

Pelos pagamentos lançados neste mês 

Despesas administrativas

Ordenados

Pró-Labore

Assistência Contábil

Agua,luz e telefone
Imposto Simples Nacional

DARE-ICMS

Previdência Social

Fundo de Garantia

2 090 00

3 135 00

550 00
385 40 6 160 40

720 51

4 960 00

Codó/M; 30 de Junho de 2020

Operações realizadas neste mês como segue:

Caixa

i i \ H

T~f !..H"
a Diversos 1 j t- í ’

Pelos recebimentos lançados neste mês f 1 í
a Vendas de Mercadorias 16 228 18

a Receitas de Serviços í . I 1 ■[i
// t i ■

Diversos •?. ! 1

a Caixa
J f ' |

Pelos pagamentos lançados neste mês

Despesas Administrativas l r 1 í ! >
Ordenados 0 00

Pró-Labore 3 135 00

Assistência Contábil 550 00

Agua, luz e telefone 480 55 4 165 55

Imposto Simples Nacional í ■ ’ 2 í 7 177 32

INSS

Fundo de Garantia

FGTS

DARE-ICMS 
Previdência Social

87 97

Compras de Mercadorias 43 992 49 55 921 20
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EmpresaJ L A DO NASCIMENTO LTDA
CNPJ: 06.103.980/0001-34

Página 5 de 13

i

V -
Codó/Ma 31 de Julho de 2020

Operações realizada neste mês como segue: 

Caixa 
a Diversos

Pelos recebimentos lançados neste mês 

a Vendas de Mercadorias
// i ■ í.

....

Diversos
T T* ‘*"*1" ’ "í:

a Caixa )■’ l í' L

Pelos pagamentos lançados neste mês

Despesas administrativas

Ordenados 0 00 i ;

Pró-Labore i 3 135 00
Assistência Contábil 550 00 í' T ' í i

Agua,luz e telefone 350 65 4 35 65

Imposto Simples Nacional

Previdência Social

1 455 96

INSS 497 87

Fundo de Garantia
.?■■■• ■ í- • ■ H

FGTS 0 0

Compras de Mercadorias ■ 73 033 06

a Receitas de Serviços

Diversos 
a Caixa i

a Vendas de Mercadorias 5 454 41

Codó/M; 31 de Agosto de 2020
Operações realizadas neste mês como segue: 
Caixa | 

a Diversos

Pelos pagamentos lançados neste mês 
Despesas Administrativas

Ordenados 0 00
3 135 00Pró-Labore

Assistência Contábil’ 550 00

Agua, luz e telefone 357 50 4 42 50

DARE-ICMS 214 72

Imposto Simples Nacional 5 301 88

Previdência Social i >
INSS 497 87

Fundo de Garantia lí L I l 1 H-. i ; i

FGTS o o
Compras de Mercadorias 43 742 62

■ r ; í ■ // .... .. 1 J....... í •........U(j...............................li.....

i ? p t 4 I ' H’ ! ’’ j :
:: . -i í . / ■ „ ?■ _ i . .?• ; : ‘U.....
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Página 6 de 13Empresad L A DO NASCIMENTO LTDA
CNPJ: 06.103.980/0001-34

3 Caixa

INSS

FGTS

a Vendas de Mercadorias

INSS
Fundo de Garantia

Diversos 

a Caixa

Caixa 
a Diversos

Diversos

0 0

9 558 64

0 00
3 135 00

550 00
439 90 4 124 90

1 890 24

127 41

22 164 08

11 459 95

95 698 00

16 199 6

Codó/Ma, 30 de Setembro de 2020

Operações realizada neste mês como segue 

Caixa 

a Diversos
Pelos recebimentos lançados neste mês

a Vendas de Mercadorias 

a Receitas de Serviço:

Despesas administrativas 
Ordenados 

Pró-Labore 

Assistência Contábil
Agua,luz e telefone 

Imposto Simples Nacional 

Previdência Social

Fundo de Garantia

Compras de Mercadorias

Codó/M; 31 de Outubro de 2020

Operações realizadas neste mês como segue:

Pelos pagamentos lançados neste mês 

Despesas Administrativas

Ordenados

Pró-Labore

Assistência Contábil

Agua, luz e telefone 
Imposto Simpies Nacional 

D ARE - iCMS 
Previdência Social

FGTS
Compras de Mercadorias

0 00

3 135 00
550 00

445 60 4 130 60
479 28

95 698 00
0 00

497 87
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Página 7 de 13Empresa-J LADO NASCIMENTO LTDA
CNPJ: 06.103.980/0001-34

administrativas

40 906 67

Codó/Ma 30 de Novembro de 2020

Operações realizada neste mês como segue

a Caixa

Caixa
...y,.' .......

i '• ... ...J...........

a Diversos
■ i. i:- ; ' ' ' tPelos recebimentos lançados neste mes f' '£ ■’ í x . j;

a Vendas de Mercadorias 40 906 67

a Receitas de Serviços 0 00

. //

Diversos

Pelos pagamentos lançados neste mês

Ordenados 0 00

Pró-Labore 3 135 00

1 s Parcela do 132 salário 2 177 08

Assistência Contábil 550 00 \ | í

Agua,luz e telefone 450 89 6 312 97

Imposto Simples Nacional ç' ' ' '■ '■ ? i i 7 696 73

DARE - ICMS 108 18

Previdência Social

INSS
í ‘ -l l' :

497 87

Fundo de Garantia
l i

FGTS í >
P < H i

0 00

Compras de Mercadorias 1 774 94

51 288 03

; 31 de Dezembro de 2020
Operações realizadas neste mês como segue: . • ■

Caixa 1 í í
a Diversos

Pelos recebimentos lançados neste mês i- 11 L

a Vendas de Mercadorias 51 288 03

a Receitas de Serviços ; ■: ■ 0 00
F _// ' • T M $

Diversos

a Caixa .i . .'

Pelos pagamentos lançados neste mês . . J.j.. L

Despesas Administrativas ’• I. I -L • • ?
Ordenados

í i
0 00

Pró-Labore 3 135 00

23 Parcela 132 salário 2 177 08

Assistência Contábil 550 00

Agua, luz e telefone 405 62 6 267 1

Imposto Simples Nacional ■1'1. 1: t 1 3 321 í

DARE - ICMS 24;

Previdência Social

INSS I i ■ 497

Fundo de Garantia
:V-' 1 í ' [ l V l

FGTS 0

Compras de Mercadorias , 1 X 817 !

87

50

16 390 45

10 929 8
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Página 8 de 13
Empresa-J L A DO NASCIMENTO LTDA

CNPJ: 06.103.980/0001-34

Codó/Ma31 de Dezembro de 2020

Continuação

Compras de Mercadorias

a Fornecedores ;• f ■. í ‘í.j- :■

Valor das compras lançadas neste mês
[.' ? < h 5

25 832 86

Estoques Iniciais

a Estoques Finais
Mercadorias | F í | Í1 í
Saldo Transferido ; í. II í 7 789 60

// F í /■ V j:;$ -

Custo Comercial ” I- ' f i r 1
a Diversos í' F i 4 U '

a Estoques Iniciais \ ' í i
Mercadorias
Saldo Transferido 7 789 60

a Compras de Mercadorias
Valor das compras apuradas n/exercicio 301 832 86 309 622 46

// ■ f ■' J ■' ■$. 1 ' f í’

Diversos ‘ $ r 'j

a Custo Comercial
; ' j | V

Valor do custo apurado n/exercicio

a Estoques Finais

Mercadorias F 1. i í H

Saldo transferido para 2021 i í 1 í H ' 5 895 00

a Custo das Aquisições .{■ j t. | f

Valor do custo apurado n/exercicio J .£ 1 f- ?■; 303 727 46 309 622 46
// • 1

Vendas de Mercadorias e Serviços • 1 4 i

a Resultado das Vendas
Valor de merc. Vendidas e apur n/exerci 474 656 45

Diversos
a Resultado das Vendas f ; í. y * r j : i

a Custo das Aquisições
f | | y r f

í

Valor do custo apurado n/exercicio I L r .. f. 1L 303 727 46

a Resultado do Exercício í-|r t., J.......... J-L. v L

Saldo transferido n/exercicio 170 928 99 474 656 45

//

Resultado do Exercício ' l- ’ i F t-

a Diversos j 1 | f - í i
a Despesas Administrativas F F í í. i»- ! 1

Saldo transferido de: f ’ •{' it

Ordenados 10 450 00

Pró-Labore 37 620 00 j i

Agua, luz e telefone 5 135 58

Assist. Contábil 6 600 00

135 Salário 4 354 17 64 159 75

t t' í F

—-i- ................ ............ ...-.4 —k.. 41..... U—h..
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Página 9 de 13EmpresaJ L A DO NASCIMENTO LTDA
CNPJ: 06.103.980/0001-04

Codó/Ma 31 de Dezembro 2020

Continuação J 64 159 75
a Imposto Simples Nacional

Saldo Transferido J 56 651 15
a DARE-ICMS

.... . ...

Saldo Transferido
1' i í

2 193 33

a Previdência Social
t * t í 1

INSS
•:-j t í

Saldo Transferido •r •’ ? '< •; 5 974 51

a Fundo de Garantia f i‘ í-

FGTS ■ t 1 1

Saldo Transferido 1 184 33

a Lucro Líquido
Valor do lucro líq. apur. n/exercício 40 765 92

Demonstração do Resultado do Exercício

Resultado das Vendas
Valor do lucro bruto apurado n/exercicio

Despesas Administrativas { ! ! í í ‘ ? ií

Saldo transferido de: i *. .... r.,J; -d

Ordenados j 1 í 10 450 00

Pró-Labore 37 620 00

Agua, luz e telefone 5 135 58

13 Salario 4 354 17

Assistência Contábil 6 600 00 64 159 75

Imposto Simples Nacional ? [ ! H i 56 651 15

DARE - ICMS
Saldo Transferido í L [l 2 193 33

Previdência Social

INSS

Saldo transferido j 5 974 51

Fundo de Garantia
FGTS I

‘ ........ «... AV. n. . ..p ;

Saldo transferido . i. 1 i J H J 1 184 33

Lucro Liquido «• .í . L

Valor do lucro liquido apurado n/exercicio 40 765 92
// ; ' . ■ . i ? í •. H í 170 928 99

Balanço Geral em 31/12/2020
!............................................í í t J f i !

AtlVO : ■ ‘ ? :•

Circulante rj j......................ÍL

Caixa
| ! í r ;;

42 660 52

Estoques Finais 5 895 0

Permanente
Imobilizado
Moveis e utencilios

Passivo
Circulante

Fornecedores
Patrimônio Liquido i

170 928 99

170 928 99

170 928 99~

48 555 52

68 043 26

116 598 78

25 832 86

Página 9 Livro DianaAnexo do protocolo PT2022.02/CLHO-22835

Nome: Habilitação JLA.pdf, pág. 65 de 70

PR2021.01/CLHO-03527 - Pág 220



EmpresaJ L A DO NASCIMENTO LTDA
CNPJ: 06.103.980/0001-04

Página 10 de 13

Lucro Liquido

Capital
40 765 92

50 000 00

í.'.'

.. 1

•>

setenta mil, novicentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos}.

90 765 92
116 598 78

ramento, na quantia de R$.

Codó/Ma; 31 de Dezembro de 2020
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28/06/2021 CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL
Página 11 de 13

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o 
profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste 
Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas 
prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art 25 e 26 do Decreto-Lei n.° 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, 
posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a 
regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA
Certidão n.“: MA/2021/00003151
Nome: WARCELÍ) AUGUSTO NÊTÕ CPF: 566.136.363-04
CRCAJF n.° MA-006555/0 Categoria: CONTADOR 
Vafidade: 26.09.2021
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Livro: DIÁRIO
N° 191 Exercício: 2020

Confirme a existência deste documento na página http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm, mediante 
número de controle a seguir:

CPF : 566.136.363-04 Controle : 6946.7259.7573.8201

201.33.23.178/scripts/SQL_dhpv03MA.dll/login 1/1
Anexo do protocolo PT2022.02/CLHO-22835
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Página 12 de 13

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

N° de Ordem: 19

O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do n° 01 ao n° 12, e serviu para 

escrituração no período de 01/01/2020 a 31/12/2020, da empresa J L A DO NASCIMENTO LTDA.

Codó, 31/12/2020

Marcelo Augusto Neto 

CONTADOR 

CRC/MA 6555

JOSE LUIS ALVES DO NASGIMENTO

Administrador, Sócio

CPF 826.979.734-00
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Página 13 de 13MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Govemo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J L A DO NASCIMENTO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDEhmHCAÇÂODO{S)ASStNANTE(S)

CPF Nome

56613636304 MARCELO AUGUSTO NETO

82697973400 JOSE LUIS ALVES DO NASCIMENTO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/06/2021 12:16:26 SOB N° 
2621-0665482.
PROTOCOLO: 210865482 DE 28/06/2021. NIRE: 21200084736. 
J L A DO NASCIMENTO LTDA

JUCEMA
Florencio Brandes Neto

RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO 
SÃO LUÍS, 28/06/2021
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Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, 
conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade n° 12104565932 em 
28/06/2021, protocolo 210865482. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o 
Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e 
informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: J L A DO NASCIMENTO LTDA

Número de Registro: 21200084736

CNPJ: 06103980000134

Munícipio: Codó

Tipo de Livro: DIÁRIO

Número de Ordem: 19

Período de Escrituração: 01/01/2020 - 31/12/2020

18B < ■ " ie<s' Nome CRC/OAB

56613636304 Marcelo Augusto Neto MA6555

82697973400.... ............ .. ....... .. ......... . JOSE LUÍS ALVES DO NASCIMENTO.................................... . ...... .............. ....... ......... ... ........ . .................. ................

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/06/2021 12:16:30 SOB N° 
20210865482.
PROTOCOLO: 210865482 DE 28/06/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
12104565932. NIRE: 21200084'736.
J L A DO NASCIMENTO LTDA

JUCEMA Florencio Brandes Neto 
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO 

SÃO LUÍS, 28/06/2021

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação
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Informações gerais

Despacho
Em anexo proposta readequada.

Maria das Dores Macedo Marques
Pregoeira

Assinado eletronicamente por
Maria das Dores Macedo Marques
Em 23/02/2022 às 11:05
Código de validação: 1be602a3-b08c-43d2-b7e5-aecce035e214

Protocolo:
PT2022.02/CLHO-22836

Data de abertura:
23/02/2022 11:05:08

Data de transação:
23/02/2022 11:05:08

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da frota 2022

Nome do emitente:
Maria das Dores Macedo
Marques

Setor do emitente:
Presidência da CPL

Nome do responsável:
Maria das Dores Macedo
Marques

Setor do responsável:
Presidência da CPL

Prazo:
5 Dias (Úteis)

Prazo final:
02/03/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
01/03/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Controladoria Geral do Município - CGM
CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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J L A DO NASCIMENTO LTDA. 
CNPJ: 06.103.980/0001-34 - Insc. Est. 12.009.195-0 

Avenida Santos Dumont, 3857 A – São Sebastião – Fone: (99) 98147-2505 
E-mail: autozuza2007@hotmail.com CEP: 65.400-000 – Codó/MA. 

 
PROPOSTA DE PREÇOS 

 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA 

Prefeitura Municipal de COELHO NETO/MA 
Licitação: PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2022 
Processo Administrativo N° PR2021.01/CLHO-03527 
Prezado Senhor, 

A empresa J L A DO NASCIMENTO & CIA LTDA, inscrito no CNPJ sob o 

n° 06.103.980/0001-34, com endereço na Avenida Santos Dumont, 3857 A – São 

Sebastião cidade de Codó, Estado do(a) MA – Fone: (99) 36611285, (99) 984090403, com 

endereço eletrônico: autozuza2007@hotmail.com por intermédio de seu representante 

legal o Srº JOSÉ LUÍS ALVES DO NASCIMENTO , portador (a) da Carteira de 

Identidade n°.3.252.187 SSP/PI e do CPF n° 826.979.734-00, Pela presente, submetemos 

à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa a 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 e que estão inclusas no valor cotado 

todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, 

sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e 

acondicionamento dos produtos em embala 

Conforme previsão no edital no item 10.2.3 Declaramos o compromisso de execução dos 

serviços dentro do município de Coelho Neto (MA), no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis contados da emissão da Ordem de Serviço, sem custos adicionais e independentes da 

quantidade. 

Prazo de entrega: conforme edital 

Condições de pagamento: conforme edital 

Representante legal que assinará o Contrato: JOSÉ LUÍS ALVES DO NASCIMENTO , portador (a) 

da Carteira de Identidade n°.3.252.187 SSP/PI e do CPF n° 826.979.734-00 CPF: 158.368.273-20, 

Cargo/Função: Administrador 

Dados Bancários: 
J L A DO NASCIMENTO & 
CIA LTDA;CNPJ N.º 
06.103.980/0001-34; 

 

BANCO DO NORDESTE: AG: 
127 C/C: 25716-0 

mailto:autozuza2007@hotmail.com
mailto:autozuza2007@hotmail.com
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J L A DO NASCIMENTO LTDA. 
CNPJ: 06.103.980/0001-34 - Insc. Est. 12.009.195-0 

Avenida Santos Dumont, 3857 A – São Sebastião – Fone: (99) 98147-2505 
E-mail: autozuza2007@hotmail.com CEP: 65.400-000 – Codó/MA. 

 
1. PLANILHA DE PREÇOS 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID 
VALOR 

UNIT 
VALOR TOTAL 

 
 
 
 
 
 

 
1 

SERVIÇOS MECÂNICOS 
VEICULOS UTILITARIOS CARRO 
A ALCOOL/GASOLINA - Serviços 

mecânicos de correção preventiva e 
corretiva (inclusive serviços no 
sistema de freios, de direção 

mecânica e hidráulica, de 
suspensão, de escapamento, 
trocam de anéis vedadores e 

lubrificantes afins como: fluido de 
freio, óleo hidráulico, aditivos etc, e 

serviços de retifica de motor, 
serviços de ar-condicionado, 

incluindo a higienização, reposição 
de gás refrigerante, bem como a 

troca dos filtros, serviços 
elétrico/eletrônicos em geral) 

 
 
 
 
 
 

 
7840 

 
 
 
 
 
 

 
H 

 
 
 
 
 
 

 
R$ 130,00 

 
 
 
 
 
 

R$ 
1.019.200,00 

 
 
 
 
 
 

 
2 

SERVIÇOS MECÂNICOS 
VEICULOS UTILITARIOS CARRO 
A DIESEL - Serviços mecânicos de 

correção preventiva e corretiva 
(inclusive serviços no sistema de 

freios, de direção mecânica e 
hidráulica, de suspensão, de 

escapamento, trocam de anéis 
vedadores e lubrificantes afins 

como: fluido de freio, óleo 
hidráulico, aditivos etc, e serviços 

de retifica de motor, serviços de ar- 
condicionado, incluindo a 

higienização, reposição de gás 
refrigerante, bem como a troca dos 
filtros, serviços elétrico/eletrônicos 

em geral) 

 
 
 
 
 
 

 
7404 

 
 
 
 
 
 

 
H 

 
 
 
 
 
 

 
R$ 120,00 

 
 
 
 
 
 

 
R$ 888.480,00 

mailto:autozuza2007@hotmail.com
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J L A DO NASCIMENTO LTDA. 
CNPJ: 06.103.980/0001-34 - Insc. Est. 12.009.195-0 

Avenida Santos Dumont, 3857 A – São Sebastião – Fone: (99) 98147-2505 
E-mail: autozuza2007@hotmail.com CEP: 65.400-000 – Codó/MA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

SERVIÇOS MECÂNICOS 
VEICULOS DE GRANDE PORTE A 

DIESEL - Serviços mecânicos de 
correção preventiva e corretiva 

(inclusive serviços no sistema de 
freios, de direção mecânica e 
hidráulica, de suspensão, de 

escapamento, trocam de anéis 
vedadores e lubrificantes afins 

como: fluido de freio, óleo 
hidráulico, aditivos etc, e serviços 

de retifica de motor, serviços de ar- 
condicionado, incluindo a 

higienização, reposição de gás 
refrigerante, bem como a troca dos 
filtros, serviços elétrico/eletrônicos 

em geral) 

 
 
 
 
 
 
 

4800 

 
 
 
 
 
 
 

H 

 
 
 
 
 
 
 
R$ 140,00 

 
 

 
 
 
 
 

R$ 672.000,00 

 
 
 
 
 

 
4 

SERVIÇOS MECÂNICOS - 
MÁQUINAS PESADAS A DIESEL - 

Serviços mecânicos de correção 
preventiva e corretiva (inclusive 

serviços no sistema de freios, de 
direção mecânica e hidráulica, de 

suspensão, de escapamento, troca 
de anéis vedadores e lubrificantes 

afins como: fluido de freio, óleo 
hidráulico, aditivos, etc. e serviços 
de retifica de motor, serviços de ar 

condicionado, incluindo a 
higienização, reposição de gás 

refrigerante, bem como a troca dos 
filtros, serviços elétrico/eletrônicos 

em geral). 

 
 
 
 
 

 
2200 

 
 
 
 
 

 
H 

 
 
 
 
 

 
R$ 140,00 

 
 
 
 
 

 
R$ 308.000,00 

 
5 

SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE 
RODA Serviços de alinhamento de 

rodas em geral; 

 
1152 

 
UNID 

 
R$ 252,00 

 
R$ 290.304,00 

 
6 

SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO 
DE RODA Serviços de 

balanceamento de rodas em geral; 

 
1282 

 
UNID 

 
R$ 254,00 

 
R$ 325.628,00 

7 
SERVIÇOS DE CAMBAGEM 

Serviços de cambagem em geral; 
938 UNID R$ 70,00 R$ 65.660,00 

 
8 

SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICO 
INJETORES Serviços de limpeza 

de bicos em geral; 

 
794 

 
UNID 

 
R$ 70,00 

 
R$ 55.580,00 

 
9 

SERVIÇOS DE BORRACHARIA 
serviços de borracharia (troca de 

pneus, desempeno de rodas, 
remendo de pneus) 

 
3752 

 
UNID 

 
R$ 28,00 

 
R$ 105.056,00 

V. TOTAL :Três milhões, setecentos e vinte e nove mil e novecentos e oito reais R$ 3.729.908,00 
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J L A DO NASCIMENTO LTDA. 
CNPJ: 06.103.980/0001-34 - Insc. Est. 12.009.195-0 

Avenida Santos Dumont, 3857 A – São Sebastião – Fone: (99) 98147-2505 
E-mail: autozuza2007@hotmail.com CEP: 65.400-000 – Codó/MA. 

 
Valor Global da Proposta R$ 3.729.908,00 (Três milhões, setecentos e vinte e nove 
mil e novecentos e oito reais). 

 
 

2. PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS 
O prazo de entrega será imediato (até 05 dias), contados a partir do recebimento da 

Nota de Pedido ou Empenho/Ordem de Fornecimento. 

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 
60 (sessenta) dias consecutivos a contar da data de hoje. 

 
 
 

 
Codó (MA), 18 de fevereiro de 2022. 

 
 

J L A DO 

NASCIMENTO 

 
Assinado de forma 

digital por J L A DO 

NASCIMENTO 

 
0000134 

LTDA:06103980000134 

Dados: 2022.02.18 

11:13:10 -03'00' 

J L A DO NASCIMENTO LTDA 
CNPJ: 06.103.980/0001-34 

José Luis Alves do Nascimento 
Sócio Administrador/Empresário 

CPF: 826.979.734-00 

LTDA:0610398 

mailto:autozuza2007@hotmail.com


Informações gerais

Despacho
Em anexo vencedores.

Maria das Dores Macedo Marques
Pregoeira

Assinado eletronicamente por
Maria das Dores Macedo Marques
Em 23/02/2022 às 11:07
Código de validação: 7c6e2dd1-1c46-4200-9b90-f07a2be995da

Protocolo:
PT2022.02/CLHO-22837

Data de abertura:
23/02/2022 11:07:46

Data de transação:
23/02/2022 11:07:46

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da frota 2022

Nome do emitente:
Maria das Dores Macedo
Marques

Setor do emitente:
Presidência da CPL

Nome do responsável:
Maria das Dores Macedo
Marques

Setor do responsável:
Presidência da CPL

Prazo:
5 Dias (Úteis)

Prazo final:
02/03/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
01/03/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Controladoria Geral do Município - CGM
CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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VENCEDORES DO PROCESSO
Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Prefeitura Municipal de Coelho Neto

Registro de Preços Eletrônico - 007/2022

J L A DO NASCIMENTO LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 06.103.980/0001-34 -
Endereço: AV SANTOS DUMONT - CEP: 65400000 - UF: MA - Município: - Telefone: (99) 3661-1285
Código Produto Modelo Marca/Fabricante Qtde Valor Unitário Valor Total

0001 SERVIÇOS MECÂNICOS VEICULOS
UTILITARIOS CARRO A ALCOOL/GASOLINA -
SERVIÇOS MECÂNICOS DE CORREÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE
SERVIÇOS NO SISTEMA DE FREIOS, DE
DIREÇÃO MECÂNICA E HIDRÁULICA, DE
SUSPENSÃO, DE ESCAPAMENTO, TROCAM DE
ANÉIS VEDADORES E LUBRIFICANTES AFINS
COMO: FLUIDO DE FREIO, ÓLEO HIDRÁULICO,
ADITIVOS ETC, E SERVIÇOS DE RETIFICA DE
MOTOR, SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO,
INCLUINDO A HIGIENIZAÇÃO, REPOSIÇÃO DE
GÁS REFRIGERANTE, BEM COMO A TROCA
DOS FILTROS, SERVIÇOS
ELÉTRICO/ELETRÔNICOS EM GERAL)

N/C N/C 7.840 h R$ 130,00 1.019.200,00

0002 SERVIÇOS MECÂNICOS VEICULOS
UTILITARIOS CARRO A DIESEL - SERVIÇOS
MECÂNICOS DE CORREÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA (INCLUSIVE SERVIÇOS NO
SISTEMA DE FREIOS, DE DIREÇÃO MECÂNICA
E HIDRÁULICA, DE SUSPENSÃO, DE
ESCAPAMENTO, TROCAM DE ANÉIS
VEDADORES E LUBRIFICANTES AFINS COMO:
FLUIDO DE FREIO, ÓLEO HIDRÁULICO,
ADITIVOS ETC, E SERVIÇOS DE RETIFICA DE
MOTOR, SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO,
INCLUINDO A HIGIENIZAÇÃO, REPOSIÇÃO DE
GÁS REFRIGERANTE, BEM COMO A TROCA
DOS FILTROS, SERVIÇOS
ELÉTRICO/ELETRÔNICOS EM GERAL)

N/C N/C 7.404 h R$ 120,00 888.480,00

0003 SERVIÇOS MECÂNICOS VEICULOS DE
GRANDE PORTE A DIESEL - SERVIÇOS
MECÂNICOS DE CORREÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA (INCLUSIVE SERVIÇOS NO
SISTEMA DE FREIOS, DE DIREÇÃO MECÂNICA
E HIDRÁULICA, DE SUSPENSÃO, DE
ESCAPAMENTO, TROCAM DE ANÉIS
VEDADORES E LUBRIFICANTES AFINS COMO:
FLUIDO DE FREIO, ÓLEO HIDRÁULICO,
ADITIVOS ETC, E SERVIÇOS DE RETIFICA DE
MOTOR, SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO,
INCLUINDO A HIGIENIZAÇÃO, REPOSIÇÃO DE
GÁS REFRIGERANTE, BEM COMO A TROCA
DOS FILTROS, SERVIÇOS
ELÉTRICO/ELETRÔNICOS EM GERAL)

N/C N/C 4.800 h R$ 140,00 672.000,00

0004 SERVIÇOS MECÂNICOS - MÁQUINAS
PESADAS A DIESEL - SERVIÇOS MECÂNICOS
DE CORREÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
(INCLUSIVE SERVIÇOS NO SISTEMA DE
FREIOS, DE DIREÇÃO MECÂNICA E
HIDRÁULICA, DE SUSPENSÃO, DE
ESCAPAMENTO, TROCA DE ANÉIS
VEDADORES E LUBRIFICANTES AFINS COMO:
FLUIDO DE FREIO, ÓLEO HIDRÁULICO,
ADITIVOS, ETC. E SERVIÇOS DE RETIFICA DE
MOTOR, SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO,
INCLUINDO A HIGIENIZAÇÃO, REPOSIÇÃO DE
GÁS REFRIGERANTE, BEM COMO A TROCA
DOS FILTROS, SERVIÇOS
ELÉTRICO/ELETRÔNICOS EM GERAL).

N/C N/C 2.200 h R$ 140,00 308.000,00

0005 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE RODA;
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE RODAS EM
GERAL;

N/C N/C 1.152 UN R$ 252,00 290.304,00

0006 SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODA;
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS
EM GERAL;

N/C N/C 1.282 UN R$ 254,00 325.628,00

0007 SERVIÇOS DE CAMBAGEM; SERVIÇOS DE
CAMBAGEM EM GERAL;

N/C N/C 938 UN R$ 70,00 65.660,00

0008 SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICO INJETORES;
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICOS EM GERAL;

N/C N/C 794 UN R$ 70,00 55.580,00

0009 SERVIÇOS DE BORRACHARIA; SERVIÇOS DE
BORRACHARIA (TROCA DE PNEUS,
DESEMPENO DE RODAS, REMENDO DE
PNEUS)

N/C N/C 3.752 UN R$ 28,00 105.056,00

TOTAL DO VENCEDOR R$ 3.729.908,00

Anexo do protocolo PT2022.02/CLHO-22837
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Valor Total: R$ 3.729.908,00

Anexo do protocolo PT2022.02/CLHO-22837
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Informações gerais

Despacho
Em anexo Ata da Sessão.

Maria das Dores Macedo Marques
Pregoeira

Assinado eletronicamente por
Maria das Dores Macedo Marques
Em 23/02/2022 às 11:10
Código de validação: 00c239e8-592c-41e5-ad4d-2052f69b9005

Protocolo:
PT2022.02/CLHO-22839

Data de abertura:
23/02/2022 11:10:28

Data de transação:
23/02/2022 11:10:28

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da frota 2022

Nome do emitente:
Maria das Dores Macedo
Marques

Setor do emitente:
Presidência da CPL

Nome do responsável:
Maria das Dores Macedo
Marques

Setor do responsável:
Presidência da CPL

Prazo:
5 Dias (Úteis)

Prazo final:
02/03/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
01/03/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Controladoria Geral do Município - CGM
CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Prefeitura Municipal de Coelho Neto

Registro de Preços Eletrônico - 007/2022

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão

03/02/2022 17:21 04/02/2022 09:59 15/02/2022 09:59 16/02/2022 09:59 18/02/2022 10:00

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Qtde Mín. Unidade Situação

0001 SERVIÇOS MECÂNICOS VEICULOS
UTILITARIOS CARRO A ALCOOL/GASOLINA -
SERVIÇOS MECÂNICOS DE CORREÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE
SERVIÇOS NO SISTEMA DE FREIOS, DE
DIREÇÃO MECÂNICA E HIDRÁULICA, DE
SUSPENSÃO, DE ESCAPAMENTO, TROCAM DE
ANÉIS VEDADORES E LUBRIFICANTES AFINS
COMO: FLUIDO DE FREIO, ÓLEO HIDRÁULICO,
ADITIVOS ETC, E SERVIÇOS DE RETIFICA DE
MOTOR, SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO,
INCLUINDO A HIGIENIZAÇÃO, REPOSIÇÃO DE
GÁS REFRIGERANTE, BEM COMO A TROCA
DOS FILTROS, SERVIÇOS
ELÉTRICO/ELETRÔNICOS EM GERAL)

130,00 7.840 - h Adjudicado

0002 SERVIÇOS MECÂNICOS VEICULOS
UTILITARIOS CARRO A DIESEL - SERVIÇOS
MECÂNICOS DE CORREÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA (INCLUSIVE SERVIÇOS NO
SISTEMA DE FREIOS, DE DIREÇÃO MECÂNICA
E HIDRÁULICA, DE SUSPENSÃO, DE
ESCAPAMENTO, TROCAM DE ANÉIS
VEDADORES E LUBRIFICANTES AFINS COMO:
FLUIDO DE FREIO, ÓLEO HIDRÁULICO,
ADITIVOS ETC, E SERVIÇOS DE RETIFICA DE
MOTOR, SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO,
INCLUINDO A HIGIENIZAÇÃO, REPOSIÇÃO DE
GÁS REFRIGERANTE, BEM COMO A TROCA
DOS FILTROS, SERVIÇOS
ELÉTRICO/ELETRÔNICOS EM GERAL)

126,67 7.404 - h Adjudicado

0003 SERVIÇOS MECÂNICOS VEICULOS DE
GRANDE PORTE A DIESEL - SERVIÇOS
MECÂNICOS DE CORREÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA (INCLUSIVE SERVIÇOS NO
SISTEMA DE FREIOS, DE DIREÇÃO MECÂNICA
E HIDRÁULICA, DE SUSPENSÃO, DE
ESCAPAMENTO, TROCAM DE ANÉIS
VEDADORES E LUBRIFICANTES AFINS COMO:
FLUIDO DE FREIO, ÓLEO HIDRÁULICO,
ADITIVOS ETC, E SERVIÇOS DE RETIFICA DE
MOTOR, SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO,
INCLUINDO A HIGIENIZAÇÃO, REPOSIÇÃO DE
GÁS REFRIGERANTE, BEM COMO A TROCA
DOS FILTROS, SERVIÇOS
ELÉTRICO/ELETRÔNICOS EM GERAL)

160,00 4.800 - h Adjudicado

0004 SERVIÇOS MECÂNICOS - MÁQUINAS
PESADAS A DIESEL - SERVIÇOS MECÂNICOS
DE CORREÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
(INCLUSIVE SERVIÇOS NO SISTEMA DE
FREIOS, DE DIREÇÃO MECÂNICA E
HIDRÁULICA, DE SUSPENSÃO, DE
ESCAPAMENTO, TROCA DE ANÉIS
VEDADORES E LUBRIFICANTES AFINS COMO:
FLUIDO DE FREIO, ÓLEO HIDRÁULICO,
ADITIVOS, ETC. E SERVIÇOS DE RETIFICA DE
MOTOR, SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO,
INCLUINDO A HIGIENIZAÇÃO, REPOSIÇÃO DE
GÁS REFRIGERANTE, BEM COMO A TROCA
DOS FILTROS, SERVIÇOS
ELÉTRICO/ELETRÔNICOS EM GERAL).

186,67 2.200 - h Adjudicado

0005 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE RODA;
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE RODAS EM
GERAL;

253,33 1.152 - UN Adjudicado

0006 SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODA;
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS
EM GERAL;

255,00 1.282 - UN Adjudicado

0007 SERVIÇOS DE CAMBAGEM; SERVIÇOS DE
CAMBAGEM EM GERAL;

78,33 938 - UN Adjudicado

0008 SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICO INJETORES;
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICOS EM GERAL;

83,33 794 - UN Adjudicado
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0009 SERVIÇOS DE BORRACHARIA; SERVIÇOS DE
BORRACHARIA (TROCA DE PNEUS,
DESEMPENO DE RODAS, REMENDO DE
PNEUS)

31,67 3.752 - UN Adjudicado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

03/02/2022 PECN 007_2022 EDITAL MANUTENÇÃO DE FROTA.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

18/02/2022 - 10:35 Negociação aberta para o processo
007/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,9 do processo
007/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/02/2022 - 10:39 Negociação aberta para o processo Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,9 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/02/2022 - 11:03 Documentos solicitados para o
processo

Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,9 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total

0001 SERVIÇOS MECÂNICOS
VEICULOS UTILITARIOS
CARRO A
ALCOOL/GASOLINA -
Serviços mecânicos de
correção preventiva e
corretiva (inclusive
serviços no sistema de
freios, de direção
mecânica e hidráulica, de
suspensão, de
escapamento, trocam de
anéis vedadores e
lubrificantes afins como:
fluido de freio, óleo
hidráulico, aditivos etc, e
serviços de retifica de
motor, serviços de ar-
condicionado, incluindo a
higienização, reposição
de gás refrigerante, bem
como a troca dos filtros,
serviços
elétrico/eletrônicos em
geral)

J L A DO NASCIMENTO
LTDA

N/C N/C 130,00 7.840 1.019.200,00

0002 SERVIÇOS MECÂNICOS
VEICULOS UTILITARIOS
CARRO A DIESEL -
Serviços mecânicos de
correção preventiva e
corretiva (inclusive
serviços no sistema de
freios, de direção
mecânica e hidráulica, de
suspensão, de
escapamento, trocam de
anéis vedadores e
lubrificantes afins como:
fluido de freio, óleo
hidráulico, aditivos etc, e
serviços de retifica de
motor, serviços de ar-
condicionado, incluindo a
higienização, reposição
de gás refrigerante, bem
como a troca dos filtros,
serviços
elétrico/eletrônicos em
geral)

J L A DO NASCIMENTO
LTDA

N/C N/C 120,00 7.404 888.480,00
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0003 SERVIÇOS MECÂNICOS
VEICULOS DE GRANDE
PORTE A DIESEL -
Serviços mecânicos de
correção preventiva e
corretiva (inclusive
serviços no sistema de
freios, de direção
mecânica e hidráulica, de
suspensão, de
escapamento, trocam de
anéis vedadores e
lubrificantes afins como:
fluido de freio, óleo
hidráulico, aditivos etc, e
serviços de retifica de
motor, serviços de ar-
condicionado, incluindo a
higienização, reposição
de gás refrigerante, bem
como a troca dos filtros,
serviços
elétrico/eletrônicos em
geral)

J L A DO NASCIMENTO
LTDA

N/C N/C 140,00 4.800 672.000,00

0004 SERVIÇOS MECÂNICOS
- MÁQUINAS PESADAS
A DIESEL - Serviços
mecânicos de correção
preventiva e corretiva
(inclusive serviços no
sistema de freios, de
direção mecânica e
hidráulica, de suspensão,
de escapamento, troca de
anéis vedadores e
lubrificantes afins como:
fluido de freio, óleo
hidráulico, aditivos, etc. e
serviços de retifica de
motor, serviços de ar
condicionado, incluindo a
higienização, reposição
de gás refrigerante, bem
como a troca dos filtros,
serviços
elétrico/eletrônicos em
geral).

J L A DO NASCIMENTO
LTDA

N/C N/C 140,00 2.200 308.000,00

0005 SERVIÇOS DE
ALINHAMENTO DE
RODA; Serviços de
alinhamento de rodas em
geral;

J L A DO NASCIMENTO
LTDA

N/C N/C 252,00 1.152 290.304,00

0006 SERVIÇOS DE
BALANCEAMENTO DE
RODA; Serviços de
balanceamento de rodas
em geral;

J L A DO NASCIMENTO
LTDA

N/C N/C 254,00 1.282 325.628,00

0007 SERVIÇOS DE
CAMBAGEM; Serviços de
cambagem em geral;

J L A DO NASCIMENTO
LTDA

N/C N/C 70,00 938 65.660,00

0008 SERVIÇOS DE LIMPEZA
DE BICO INJETORES;
Serviços de limpeza de
bicos em geral;

J L A DO NASCIMENTO
LTDA

N/C N/C 70,00 794 55.580,00

0009 SERVIÇOS DE
BORRACHARIA; serviços
de borracharia (troca de
pneus, desempeno de
rodas, remendo de
pneus)

J L A DO NASCIMENTO
LTDA

N/C N/C 28,00 3.752 105.056,00

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

Declaração de Conhecimento do Edital Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e
que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaração de Inexistência de Impeditivos Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de Não-Emprego de Menores Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei 9854, 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.

Declaração de Veracidade Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do
art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
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0001 - SERVIÇOS MECÂNICOS VEICULOS UTILITARIOS CARRO A ALCOOL/GASOLINA - Serviços
mecânicos de correção preventiva e corretiva (inclusive serviços no sistema de freios, de direção
mecânica e hidráulica, de suspensão, de escapamento, trocam de anéis vedadores e lubrificantes afins
como: fluido de freio, óleo hidráulico, aditivos etc, e serviços de retifica de motor, serviços de ar-
condicionado, incluindo a higienização, reposição de gás refrigerante, bem como a troca dos filtros,
serviços elétrico/eletrônicos em geral)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

J L A DO
NASCIMENTO LTDA

06.103.980/0001-
34

14/02/2022 -
15:57:41

N/C N/C 7.840 130,00 1.019.200,00 Sim

0002 - SERVIÇOS MECÂNICOS VEICULOS UTILITARIOS CARRO A DIESEL - Serviços mecânicos de correção preventiva e
corretiva (inclusive serviços no sistema de freios, de direção mecânica e hidráulica, de suspensão, de escapamento, trocam de
anéis vedadores e lubrificantes afins como: fluido de freio, óleo hidráulico, aditivos etc, e serviços de retifica de motor, serviços
de ar-condicionado, incluindo a higienização, reposição de gás refrigerante, bem como a troca dos filtros, serviços
elétrico/eletrônicos em geral)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

J L A DO
NASCIMENTO LTDA

06.103.980/0001-
34

14/02/2022 -
15:58:09

N/C N/C 7.404 120,00 888.480,00 Sim

0003 - SERVIÇOS MECÂNICOS VEICULOS DE GRANDE PORTE A DIESEL - Serviços mecânicos de correção preventiva e
corretiva (inclusive serviços no sistema de freios, de direção mecânica e hidráulica, de suspensão, de escapamento, trocam de
anéis vedadores e lubrificantes afins como: fluido de freio, óleo hidráulico, aditivos etc, e serviços de retifica de motor, serviços
de ar-condicionado, incluindo a higienização, reposição de gás refrigerante, bem como a troca dos filtros, serviços
elétrico/eletrônicos em geral)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

J L A DO
NASCIMENTO LTDA

06.103.980/0001-
34

14/02/2022 -
15:58:30

N/C N/C 4.800 140,00 672.000,00 Sim

0004 - SERVIÇOS MECÂNICOS - MÁQUINAS PESADAS A DIESEL - Serviços mecânicos de correção preventiva e corretiva
(inclusive serviços no sistema de freios, de direção mecânica e hidráulica, de suspensão, de escapamento, troca de anéis
vedadores e lubrificantes afins como: fluido de freio, óleo hidráulico, aditivos, etc. e serviços de retifica de motor, serviços de ar
condicionado, incluindo a higienização, reposição de gás refrigerante, bem como a troca dos filtros, serviços elétrico/eletrônicos
em geral).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

J L A DO
NASCIMENTO LTDA

06.103.980/0001-
34

14/02/2022 -
15:59:01

N/C N/C 2.200 140,00 308.000,00 Sim

0005 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE RODA; Serviços de alinhamento de rodas em geral;
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

J L A DO
NASCIMENTO LTDA

06.103.980/0001-
34

14/02/2022 -
15:59:19

N/C N/C 1.152 350,00 403.200,00 Sim

0006 - SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODA; Serviços de balanceamento de rodas em geral;
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

J L A DO
NASCIMENTO LTDA

06.103.980/0001-
34

14/02/2022 -
16:00:16

N/C N/C 1.282 350,00 448.700,00 Sim

0007 - SERVIÇOS DE CAMBAGEM; Serviços de cambagem em geral;
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

J L A DO
NASCIMENTO LTDA

06.103.980/0001-
34

14/02/2022 -
16:01:50

N/C N/C 938 70,00 65.660,00 Sim

0008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICO INJETORES; Serviços de limpeza de bicos em geral;
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

J L A DO
NASCIMENTO LTDA

06.103.980/0001-
34

14/02/2022 -
16:02:13

N/C N/C 794 70,00 55.580,00 Sim

0009 - SERVIÇOS DE BORRACHARIA; serviços de borracharia (troca de pneus, desempeno de rodas, remendo de pneus)
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

J L A DO
NASCIMENTO LTDA

06.103.980/0001-
34

14/02/2022 -
16:02:28

N/C N/C 3.752 28,00 105.056,00 Sim

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

J L A DO NASCIMENTO LTDA 06.103.980/0001-34 60 dias

Lances Enviados
0001 - SERVIÇOS MECÂNICOS VEICULOS UTILITARIOS CARRO A ALCOOL/GASOLINA - Serviços
mecânicos de correção preventiva e corretiva (inclusive serviços no sistema de freios, de direção
mecânica e hidráulica, de suspensão, de escapamento, trocam de anéis vedadores e lubrificantes afins
como: fluido de freio, óleo hidráulico, aditivos etc, e serviços de retifica de motor, serviços de ar-
condicionado, incluindo a higienização, reposição de gás refrigerante, bem como a troca dos filtros,
serviços elétrico/eletrônicos em geral)
Data Valor CNPJ Situação

14/02/2022 - 15:57:41 130,00 (proposta) 06.103.980/0001-34 - J L A DO
NASCIMENTO LTDA

Válido

0002 - SERVIÇOS MECÂNICOS VEICULOS UTILITARIOS CARRO A DIESEL - Serviços mecânicos de correção preventiva e
corretiva (inclusive serviços no sistema de freios, de direção mecânica e hidráulica, de suspensão, de escapamento, trocam de
anéis vedadores e lubrificantes afins como: fluido de freio, óleo hidráulico, aditivos etc, e serviços de retifica de motor, serviços
de ar-condicionado, incluindo a higienização, reposição de gás refrigerante, bem como a troca dos filtros, serviços
elétrico/eletrônicos em geral)
Data Valor CNPJ Situação

14/02/2022 - 15:58:09 120,00 (proposta) 06.103.980/0001-34 - J L A DO
NASCIMENTO LTDA

Válido

0003 - SERVIÇOS MECÂNICOS VEICULOS DE GRANDE PORTE A DIESEL - Serviços mecânicos de correção preventiva e
corretiva (inclusive serviços no sistema de freios, de direção mecânica e hidráulica, de suspensão, de escapamento, trocam de
anéis vedadores e lubrificantes afins como: fluido de freio, óleo hidráulico, aditivos etc, e serviços de retifica de motor, serviços
de ar-condicionado, incluindo a higienização, reposição de gás refrigerante, bem como a troca dos filtros, serviços
elétrico/eletrônicos em geral)
Data Valor CNPJ Situação

14/02/2022 - 15:58:30 140,00 (proposta) 06.103.980/0001-34 - J L A DO
NASCIMENTO LTDA

Válido

0004 - SERVIÇOS MECÂNICOS - MÁQUINAS PESADAS A DIESEL - Serviços mecânicos de correção preventiva e corretiva
(inclusive serviços no sistema de freios, de direção mecânica e hidráulica, de suspensão, de escapamento, troca de anéis
vedadores e lubrificantes afins como: fluido de freio, óleo hidráulico, aditivos, etc. e serviços de retifica de motor, serviços de ar
condicionado, incluindo a higienização, reposição de gás refrigerante, bem como a troca dos filtros, serviços elétrico/eletrônicos
em geral).
Data Valor CNPJ Situação

14/02/2022 - 15:59:01 140,00 (proposta) 06.103.980/0001-34 - J L A DO
NASCIMENTO LTDA

Válido

0005 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE RODA; Serviços de alinhamento de rodas em geral;
Data Valor CNPJ Situação

14/02/2022 - 15:59:19 350,00 (proposta) 06.103.980/0001-34 - J L A DO
NASCIMENTO LTDA

Válido

18/02/2022 - 10:46:16 252,00 06.103.980/0001-34 - J L A DO
NASCIMENTO LTDA

Válido

0006 - SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODA; Serviços de balanceamento de rodas em geral;
Data Valor CNPJ Situação

14/02/2022 - 16:00:16 350,00 (proposta) 06.103.980/0001-34 - J L A DO
NASCIMENTO LTDA

Válido

18/02/2022 - 10:46:24 254,00 06.103.980/0001-34 - J L A DO
NASCIMENTO LTDA

Válido

0007 - SERVIÇOS DE CAMBAGEM; Serviços de cambagem em geral;
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Data Valor CNPJ Situação

14/02/2022 - 16:01:50 70,00 (proposta) 06.103.980/0001-34 - J L A DO
NASCIMENTO LTDA

Válido

0008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICO INJETORES; Serviços de limpeza de bicos em geral;
Data Valor CNPJ Situação

14/02/2022 - 16:02:13 70,00 (proposta) 06.103.980/0001-34 - J L A DO
NASCIMENTO LTDA

Válido

0009 - SERVIÇOS DE BORRACHARIA; serviços de borracharia (troca de pneus, desempeno de rodas, remendo de pneus)
Data Valor CNPJ Situação

14/02/2022 - 16:02:28 28,00 (proposta) 06.103.980/0001-34 - J L A DO
NASCIMENTO LTDA

Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0001 18/02/2022 - 11:13:47 06.103.980/0001-34 - J L A DO
NASCIMENTO LTDA

Readequda J L A do Nascimento -
Serviço.pdf

0002 18/02/2022 - 11:14:02 06.103.980/0001-34 - J L A DO
NASCIMENTO LTDA

Readequda J L A do Nascimento -
Serviço.pdf

0003 18/02/2022 - 11:14:09 06.103.980/0001-34 - J L A DO
NASCIMENTO LTDA

Readequda J L A do Nascimento -
Serviço.pdf

0004 18/02/2022 - 11:14:17 06.103.980/0001-34 - J L A DO
NASCIMENTO LTDA

Readequda J L A do Nascimento -
Serviço.pdf

0005 18/02/2022 - 11:14:26 06.103.980/0001-34 - J L A DO
NASCIMENTO LTDA

Readequda J L A do Nascimento -
Serviço.pdf

0006 18/02/2022 - 11:14:36 06.103.980/0001-34 - J L A DO
NASCIMENTO LTDA

Readequda J L A do Nascimento -
Serviço.pdf

0007 18/02/2022 - 11:14:43 06.103.980/0001-34 - J L A DO
NASCIMENTO LTDA

Readequda J L A do Nascimento -
Serviço.pdf

0008 18/02/2022 - 11:14:50 06.103.980/0001-34 - J L A DO
NASCIMENTO LTDA

Readequda J L A do Nascimento -
Serviço.pdf

0009 18/02/2022 - 11:14:58 06.103.980/0001-34 - J L A DO
NASCIMENTO LTDA

Readequda J L A do Nascimento -
Serviço.pdf

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

J L A DO
NASCIMENTO
LTDA

14/02/2022 -
16:26

Jose Luis Alves do
Nascimento

- - - - DOCUMENTAÇÃO
INICIAL

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

18/02/2022 - 11:57 - - - -

Chat
Data Apelido Frase

18/02/2022 - 10:03:38 Pregoeiro Bom dia Srs Fornecedores. Darei início à análise das propostas.

18/02/2022 - 10:04:29 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

18/02/2022 - 10:07:16 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

18/02/2022 - 10:07:16 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

18/02/2022 - 10:07:16 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,10. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

18/02/2022 - 10:07:16 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

18/02/2022 - 10:07:52 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
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18/02/2022 - 10:07:52 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/02/2022 - 10:07:52 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

18/02/2022 - 10:07:52 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/02/2022 - 10:07:52 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

18/02/2022 - 10:07:52 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/02/2022 - 10:07:52 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

18/02/2022 - 10:07:52 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/02/2022 - 10:07:52 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

18/02/2022 - 10:07:52 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/02/2022 - 10:07:52 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

18/02/2022 - 10:07:52 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/02/2022 - 10:07:52 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

18/02/2022 - 10:07:52 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/02/2022 - 10:07:52 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

18/02/2022 - 10:07:52 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/02/2022 - 10:07:52 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

18/02/2022 - 10:07:52 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/02/2022 - 10:17:55 Sistema O item 0001 foi encerrado.

18/02/2022 - 10:17:55 Sistema O item 0002 foi encerrado.

18/02/2022 - 10:17:55 Sistema O item 0003 foi encerrado.

18/02/2022 - 10:17:55 Sistema O item 0004 foi encerrado.

18/02/2022 - 10:17:55 Sistema O item 0005 foi encerrado.

18/02/2022 - 10:17:55 Sistema O item 0006 foi encerrado.

18/02/2022 - 10:17:55 Sistema O item 0007 foi encerrado.

18/02/2022 - 10:17:55 Sistema O item 0008 foi encerrado.

18/02/2022 - 10:17:55 Sistema O item 0009 foi encerrado.

18/02/2022 - 10:35:35 Sistema O item 0001 teve como arrematante J L A DO NASCIMENTO LTDA - EPP/SS com lance de R$ 130,00.

18/02/2022 - 10:35:35 Sistema O item 0002 teve como arrematante J L A DO NASCIMENTO LTDA - EPP/SS com lance de R$ 120,00.

18/02/2022 - 10:35:35 Sistema O item 0003 teve como arrematante J L A DO NASCIMENTO LTDA - EPP/SS com lance de R$ 140,00.

18/02/2022 - 10:35:35 Sistema O item 0004 teve como arrematante J L A DO NASCIMENTO LTDA - EPP/SS com lance de R$ 140,00.

18/02/2022 - 10:35:35 Sistema O item 0005 teve como arrematante J L A DO NASCIMENTO LTDA - EPP/SS com lance de R$ 350,00.

18/02/2022 - 10:35:35 Sistema O item 0006 teve como arrematante J L A DO NASCIMENTO LTDA - EPP/SS com lance de R$ 350,00.

18/02/2022 - 10:35:35 Sistema O item 0007 teve como arrematante J L A DO NASCIMENTO LTDA - EPP/SS com lance de R$ 70,00.

18/02/2022 - 10:35:35 Sistema O item 0008 teve como arrematante J L A DO NASCIMENTO LTDA - EPP/SS com lance de R$ 70,00.

18/02/2022 - 10:35:35 Sistema O item 0009 teve como arrematante J L A DO NASCIMENTO LTDA - EPP/SS com lance de R$ 28,00.

18/02/2022 - 10:39:18 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:40 do dia 18/02/2022.

18/02/2022 - 10:39:18 Sistema Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 12:40 do dia 18/02/2022.

18/02/2022 - 10:39:18 Sistema Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 12:40 do dia 18/02/2022.

18/02/2022 - 10:39:18 Sistema Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 12:40 do dia 18/02/2022.

18/02/2022 - 10:39:18 Sistema Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 12:40 do dia 18/02/2022.

18/02/2022 - 10:39:18 Sistema Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 12:40 do dia 18/02/2022.

18/02/2022 - 10:39:18 Sistema Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 12:40 do dia 18/02/2022.

18/02/2022 - 10:39:18 Sistema Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 12:40 do dia 18/02/2022.

18/02/2022 - 10:39:18 Sistema Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 12:40 do dia 18/02/2022.

18/02/2022 - 10:39:18 Sistema Motivo: Item 1 R$ 130,00 Item 2 R$ 120,00 Item 3 R$ 140,00 Item 4 R$ 140,00 Item 5 R$ 350,00 Item 6 R$
350,00 Item 7 R$ 70,00 Item 8 R$ 70,00 Item 9 R$ 28,00 senhor fornecedor, é possível negociar os valores
ofertados, uma vez que não houve redução?

18/02/2022 - 10:41:18 Pregoeiro Observe que os itens 5 e 6 estão com o valor acima do estimado, sendo que o item 5 o valor de referência é
R$ 253,33 e item 6 o valor de referência é R$ 255,00.

18/02/2022 - 10:46:16 Sistema O Item 0005 recebeu um lance negociado no valor de R$ 252,00.

18/02/2022 - 10:46:24 Sistema O Item 0006 recebeu um lance negociado no valor de R$ 254,00.

18/02/2022 - 10:47:54 F. J L A DO NASCIMEN... Negociação Item 0001: Sra. Pregoeiro já chegamos ao nosso limite.

18/02/2022 - 10:48:03 F. J L A DO NASCIMEN... Negociação Item 0002: Sra. Pregoeiro já chegamos ao nosso limite.

18/02/2022 - 10:48:18 F. J L A DO NASCIMEN... Negociação Item 0003: Sra. Pregoeira já chegamos ao nosso limite.

18/02/2022 - 10:48:25 F. J L A DO NASCIMEN... Negociação Item 0004: Sra. Pregoeira já chegamos ao nosso limite.

18/02/2022 - 10:48:38 F. J L A DO NASCIMEN... Negociação Item 0007: Sra. Pregoeira já chegamos ao nosso limite.

18/02/2022 - 10:48:44 F. J L A DO NASCIMEN... Negociação Item 0008: Sra. Pregoeira já chegamos ao nosso limite.

18/02/2022 - 10:48:49 F. J L A DO NASCIMEN... Negociação Item 0009: Sra. Pregoeira já chegamos ao nosso limite.
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18/02/2022 - 10:49:10 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0001.

18/02/2022 - 10:49:10 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0002.

18/02/2022 - 10:49:10 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0003.

18/02/2022 - 10:49:10 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0004.

18/02/2022 - 10:49:10 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0005.

18/02/2022 - 10:49:10 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0006.

18/02/2022 - 10:49:10 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0007.

18/02/2022 - 10:49:10 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0008.

18/02/2022 - 10:49:10 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0009.

18/02/2022 - 10:49:10 Sistema Motivo: cumprido

18/02/2022 - 11:03:08 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:03 do dia 18/02/2022.

18/02/2022 - 11:03:08 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 13:03 do dia 18/02/2022.

18/02/2022 - 11:03:08 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 13:03 do dia 18/02/2022.

18/02/2022 - 11:03:08 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 13:03 do dia 18/02/2022.

18/02/2022 - 11:03:08 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 13:03 do dia 18/02/2022.

18/02/2022 - 11:03:08 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 13:03 do dia 18/02/2022.

18/02/2022 - 11:03:08 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 13:03 do dia 18/02/2022.

18/02/2022 - 11:03:08 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 13:03 do dia 18/02/2022.

18/02/2022 - 11:03:08 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 13:03 do dia 18/02/2022.

18/02/2022 - 11:03:08 Sistema Motivo: enviar proposta readequada de todos os itens vencidos em arquivo único

18/02/2022 - 11:13:47 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

18/02/2022 - 11:14:02 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

18/02/2022 - 11:14:09 Sistema A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.

18/02/2022 - 11:14:17 Sistema A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.

18/02/2022 - 11:14:26 Sistema A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.

18/02/2022 - 11:14:36 Sistema A diligência do item 0006 foi anexada ao processo.

18/02/2022 - 11:14:43 Sistema A diligência do item 0007 foi anexada ao processo.

18/02/2022 - 11:14:50 Sistema A diligência do item 0008 foi anexada ao processo.

18/02/2022 - 11:14:58 Sistema A diligência do item 0009 foi anexada ao processo.

18/02/2022 - 11:19:33 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.

18/02/2022 - 11:19:33 Sistema Motivo: cumprido

18/02/2022 - 11:19:56 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0002.

18/02/2022 - 11:19:56 Sistema Motivo: cumprido

18/02/2022 - 11:20:26 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0003.

18/02/2022 - 11:20:26 Sistema Motivo: cumprido

18/02/2022 - 11:21:29 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0004.

18/02/2022 - 11:21:29 Sistema Motivo: cumprido

18/02/2022 - 11:22:11 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0005.

18/02/2022 - 11:22:11 Sistema Motivo: cumprido

18/02/2022 - 11:22:35 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0006.

18/02/2022 - 11:22:35 Sistema Motivo: cumprido

18/02/2022 - 11:23:01 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0007.

18/02/2022 - 11:23:01 Sistema Motivo: cumprido

18/02/2022 - 11:23:22 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0008.

18/02/2022 - 11:23:22 Sistema Motivo: cumprido

18/02/2022 - 11:23:42 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0009.

18/02/2022 - 11:23:42 Sistema Motivo: cumprido

18/02/2022 - 11:26:27 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J L A DO NASCIMENTO LTDA.

18/02/2022 - 11:26:27 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J L A DO NASCIMENTO LTDA.

18/02/2022 - 11:26:27 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J L A DO NASCIMENTO LTDA.

18/02/2022 - 11:26:27 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J L A DO NASCIMENTO LTDA.

18/02/2022 - 11:26:27 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J L A DO NASCIMENTO LTDA.

18/02/2022 - 11:26:27 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J L A DO NASCIMENTO LTDA.

18/02/2022 - 11:26:27 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J L A DO NASCIMENTO LTDA.

18/02/2022 - 11:26:27 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J L A DO NASCIMENTO LTDA.

18/02/2022 - 11:26:27 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J L A DO NASCIMENTO LTDA.

18/02/2022 - 11:27:00 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 18/02/2022 às 11:57.
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18/02/2022 - 11:27:00 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 18/02/2022 às 11:57.

18/02/2022 - 11:27:00 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 18/02/2022 às 11:57.

18/02/2022 - 11:27:00 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 18/02/2022 às 11:57.

18/02/2022 - 11:27:00 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 18/02/2022 às 11:57.

18/02/2022 - 11:27:00 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 18/02/2022 às 11:57.

18/02/2022 - 11:27:00 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 18/02/2022 às 11:57.

18/02/2022 - 11:27:00 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 18/02/2022 às 11:57.

18/02/2022 - 11:27:00 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 18/02/2022 às 11:57.

18/02/2022 - 12:01:04 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

21/02/2022 - 12:39:19 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

21/02/2022 - 12:39:19 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

21/02/2022 - 12:39:19 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

21/02/2022 - 12:39:19 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

21/02/2022 - 12:39:19 Sistema O Item 0005 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

21/02/2022 - 12:39:19 Sistema O Item 0006 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

21/02/2022 - 12:39:19 Sistema O Item 0007 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

21/02/2022 - 12:39:19 Sistema O Item 0008 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

21/02/2022 - 12:39:19 Sistema O Item 0009 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

Maria das Dores Macedo Marques

Pregoeiro

FRANCISCO EDILSON OLIVEIRA DA SILVA

Apoio

GILMARIO DA SILVA CARDOSO

Apoio

MAURICIO ROCHA DAS CHAGAS

Apoio
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Informações gerais

Despacho
Em anexo Adjudicação.

Maria das Dores Macedo Marques
Pregoeira

Assinado eletronicamente por
Maria das Dores Macedo Marques
Em 23/02/2022 às 11:11
Código de validação: 53f1a3d4-c702-4378-a0b9-60a8fe4a119c

Protocolo:
PT2022.02/CLHO-22840

Data de abertura:
23/02/2022 11:11:59

Data de transação:
23/02/2022 11:11:59

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da frota 2022

Nome do emitente:
Maria das Dores Macedo
Marques

Setor do emitente:
Presidência da CPL

Nome do responsável:
Maria das Dores Macedo
Marques

Setor do responsável:
Presidência da CPL

Prazo:
5 Dias (Úteis)

Prazo final:
02/03/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
01/03/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Controladoria Geral do Município - CGM
CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Prefeitura Municipal de Coelho Neto

Registro de Preços Eletrônico - 007/2022

Resultado da Adjudicação
Item: 0001
Descrição: SERVIÇOS MECÂNICOS VEICULOS UTILITARIOS CARRO A ALCOOL/GASOLINA - Serviços mecânicos de correção preventiva e

corretiva (inclusive serviços no sistema de freios, de direção mecânica e hidráulica, de suspensão, de escapamento, trocam de anéis
vedadores e lubrificantes afins como: fluido de freio, óleo hidráulico, aditivos etc, e serviços de retifica de motor, serviços de ar-
condicionado, incluindo a higienização, reposição de gás refrigerante, bem como a troca dos filtros, serviços elétrico/eletrônicos em
geral)

Quantidade: 7.840
Unidade de Fornecimento: Hora
Valor Referência 130,00
Valor Final: 130,00
Valor Total: 1.019.200,00
Adjudicado em: 21/02/2022 - 12:39:19
Adjudicado por: Maria das Dores Macedo Marques
Nome da Empresa: J L A DO NASCIMENTO LTDA (06.103.980/0001-34)
Modelo: N/C

Item: 0002
Descrição: SERVIÇOS MECÂNICOS VEICULOS UTILITARIOS CARRO A DIESEL - Serviços mecânicos de correção preventiva e corretiva

(inclusive serviços no sistema de freios, de direção mecânica e hidráulica, de suspensão, de escapamento, trocam de anéis vedadores
e lubrificantes afins como: fluido de freio, óleo hidráulico, aditivos etc, e serviços de retifica de motor, serviços de ar-condicionado,
incluindo a higienização, reposição de gás refrigerante, bem como a troca dos filtros, serviços elétrico/eletrônicos em geral)

Quantidade: 7.404
Unidade de Fornecimento: Hora
Valor Referência 126,67
Valor Final: 120,00
Valor Total: 888.480,00
Adjudicado em: 21/02/2022 - 12:39:19
Adjudicado por: Maria das Dores Macedo Marques
Nome da Empresa: J L A DO NASCIMENTO LTDA (06.103.980/0001-34)
Modelo: N/C

Item: 0003
Descrição: SERVIÇOS MECÂNICOS VEICULOS DE GRANDE PORTE A DIESEL - Serviços mecânicos de correção preventiva e corretiva

(inclusive serviços no sistema de freios, de direção mecânica e hidráulica, de suspensão, de escapamento, trocam de anéis vedadores
e lubrificantes afins como: fluido de freio, óleo hidráulico, aditivos etc, e serviços de retifica de motor, serviços de ar-condicionado,
incluindo a higienização, reposição de gás refrigerante, bem como a troca dos filtros, serviços elétrico/eletrônicos em geral)

Quantidade: 4.800
Unidade de Fornecimento: Hora
Valor Referência 160,00
Valor Final: 140,00
Valor Total: 672.000,00
Adjudicado em: 21/02/2022 - 12:39:19
Adjudicado por: Maria das Dores Macedo Marques
Nome da Empresa: J L A DO NASCIMENTO LTDA (06.103.980/0001-34)
Modelo: N/C

Item: 0004
Descrição: SERVIÇOS MECÂNICOS - MÁQUINAS PESADAS A DIESEL - Serviços mecânicos de correção preventiva e corretiva (inclusive

serviços no sistema de freios, de direção mecânica e hidráulica, de suspensão, de escapamento, troca de anéis vedadores e
lubrificantes afins como: fluido de freio, óleo hidráulico, aditivos, etc. e serviços de retifica de motor, serviços de ar condicionado,
incluindo a higienização, reposição de gás refrigerante, bem como a troca dos filtros, serviços elétrico/eletrônicos em geral).

Quantidade: 2.200
Unidade de Fornecimento: Hora
Valor Referência 186,67
Valor Final: 140,00
Valor Total: 308.000,00
Adjudicado em: 21/02/2022 - 12:39:19
Adjudicado por: Maria das Dores Macedo Marques
Nome da Empresa: J L A DO NASCIMENTO LTDA (06.103.980/0001-34)
Modelo: N/C

Item: 0005
Descrição: SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE RODA; Serviços de alinhamento de rodas em geral;
Quantidade: 1.152
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 253,33
Valor Final: 252,00
Valor Total: 290.304,00

Anexo do protocolo PT2022.02/CLHO-22840

Nome: Adjudicacao_172313.pdf, pág. 1 de 2

PR2021.01/CLHO-03527 - Pág 245



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 21/02/2022 às 12:42:28.
Código verificador: 1F9C0A

Página 2 de 2

Adjudicado em: 21/02/2022 - 12:39:19
Adjudicado por: Maria das Dores Macedo Marques
Nome da Empresa: J L A DO NASCIMENTO LTDA (06.103.980/0001-34)
Modelo: N/C

Item: 0006
Descrição: SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODA; Serviços de balanceamento de rodas em geral;
Quantidade: 1.282
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 255,00
Valor Final: 254,00
Valor Total: 325.628,00
Adjudicado em: 21/02/2022 - 12:39:19
Adjudicado por: Maria das Dores Macedo Marques
Nome da Empresa: J L A DO NASCIMENTO LTDA (06.103.980/0001-34)
Modelo: N/C

Item: 0007
Descrição: SERVIÇOS DE CAMBAGEM; Serviços de cambagem em geral;
Quantidade: 938
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 78,33
Valor Final: 70,00
Valor Total: 65.660,00
Adjudicado em: 21/02/2022 - 12:39:19
Adjudicado por: Maria das Dores Macedo Marques
Nome da Empresa: J L A DO NASCIMENTO LTDA (06.103.980/0001-34)
Modelo: N/C

Item: 0008
Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICO INJETORES; Serviços de limpeza de bicos em geral;
Quantidade: 794
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 83,33
Valor Final: 70,00
Valor Total: 55.580,00
Adjudicado em: 21/02/2022 - 12:39:19
Adjudicado por: Maria das Dores Macedo Marques
Nome da Empresa: J L A DO NASCIMENTO LTDA (06.103.980/0001-34)
Modelo: N/C

Item: 0009
Descrição: SERVIÇOS DE BORRACHARIA; serviços de borracharia (troca de pneus, desempeno de rodas, remendo de pneus)
Quantidade: 3.752
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 31,67
Valor Final: 28,00
Valor Total: 105.056,00
Adjudicado em: 21/02/2022 - 12:39:19
Adjudicado por: Maria das Dores Macedo Marques
Nome da Empresa: J L A DO NASCIMENTO LTDA (06.103.980/0001-34)
Modelo: N/C

Maria das Dores Macedo Marques

Pregoeiro
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Informações gerais

Despacho
Encaminho processo para analise e posterior emissão de parecer jurídico conclusivo.

Maria das Dores Macedo Marques
Pregoeira

Assinado eletronicamente por
Maria das Dores Macedo Marques
Em 23/02/2022 às 11:13
Código de validação: c8537abf-0d43-44b2-8e88-e2e557010b90

Protocolo:
PT2022.02/CLHO-22841

Data de abertura:
23/02/2022 11:13:10

Data de transação:
23/02/2022 11:13:10

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da frota 2022

Nome do emitente:
Maria das Dores Macedo
Marques

Setor do emitente:
Presidência da CPL

Nome do responsável:
Raymonyce Dos Reis Coelho

Setor do responsável:
Procuradoria Geral do Município -
PGM

Prazo:
11 Dias (Corridos)

Prazo final:
06/03/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
05/03/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Controladoria Geral do Município - CGM
CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
Prezada, segue processo com o Parecer Jurídico solicitado, devidamente assinado.
 

Raymonyce Dos Reis Coelho
Procuradora Geral Do Municipio

Assinado eletronicamente por
Raymonyce Dos Reis Coelho
Em 25/02/2022 às 17:23
Código de validação: 07adff42-3317-40b8-b21c-5d2eff958cb6

Protocolo:
PT2022.02/CLHO-23051

Data de abertura:
25/02/2022 17:23:01

Data de transação:
25/02/2022 17:23:01

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da frota 2022

Nome do emitente:
Raymonyce Dos Reis Coelho

Setor do emitente:
Procuradoria Geral do Município -
PGM

Nome do responsável:
Fernanda Pereira de Sousa

Setor do responsável:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Prazo:
10 Dias (Corridos)

Prazo final:
07/03/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
07/03/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Controladoria Geral do Município - CGM
CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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PARECER JURÍDICO CONCLUSIVO 

 
PROC Nº PR2021.01/CLHO-03527 

PARECER JURÍDICO Nº 0047/2022 

 

 

 

 

 
RELATÓRIO 

Pregão  Eletrônico:  n°  007/2022.  Modalidade:  Pregão 

Eletrônico. Objeto: Contratação de empresa para a 

Prestação de serviços de manutenção preventiva e 

corretiva de veículos das frotas. 

 

Trata-se de Parecer Jurídico Final solicitado pelo Pregoeiro sobre Procedimento 

Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, que tem por objeto a Contratação de empresa para a 

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos das frotas. 

 
É o breve relatório. Em seguida exara-se o opinativo. 

 
ANÁLISE JURÍDICA 

 
Inicialmente, cumpre destacar que compete a essa procuradoria, única e exclusivamente, 

prestar consultoria, sendo este parecer meramente opinativo, sob o prisma estritamente jurídico, não 

lhe cabendo adentrar em aspectos relativos a conveniência e oportunidade da prática dos atos 

administrativos, que estão reservados à esfera discricionária do administrador público legalmente 

competente, tampouco examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa e/ou 

financeira, salvo hipóteses teratológicas. 

 
No caso em tela, a análise do presente parecer é restrita aos paramentos determinados 

pela Lei nº 8666/93, pela Lei nº 10.520/02 e pelo Decreto 7.892/13 e 8.250/14. 

 
No que tange ao cumprimento do disposto no artigo 4º, inciso V, da Lei n° 10.520/2002 

e da Lei n° 8.666/93, foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias úteis, publicações dia 03/02/2022, 

contados a partir do último aviso de publicação do edital até a realização da sessão pública. 

 
Cumpre ressaltar que não houve petição requerendo a impugnação do feito. 

 

Em análise a ata presente aos autos, verifica-se que o procedimento transcorreu 

normalmente, com participação de várias empresas licitantes, assim como o registro de suas 

propostas, apresentação de documentos de aceitabilidade de proposta, abertura da fase de disputa de 

lances, com a declaração de vencedor nos referidos itens licitados, bem como o envio e análise de 
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documentos de habilitação pelo pregoeiro e ainda a concessão de prazo para eventuais recursos, o 

que não ocorrera no presente processo. 
 

Tendo em vista, ser de obrigação do Pregoeiro, conforme art. 4º, inciso XII e seguintes 

da Lei n° 10.520/2002 c/c art. 43, inciso I e seguintes, da Lei n° 8.666/1993, conduzir o certame e 

analisar os documentos encaminhados pelas licitantes deixa-se de analisar os demais documentos 

apresentados pelas empresas participantes. 

 
Superada as fases do presente procedimento licitatório a Sra. Pregoeira declarou como 

vencedora a seguinte empresa: J L A DO NASCIMENTO LTDA. 

 
Diante do exposto, evidenciado que a Sra. Pregoeira com a equipe de apoio procederam, 

em todos os atos inerentes ao procedimento licitatório, em consonância com a Lei nº 10.520/02 e à 

Lei nº 8.666/93, havendo competitividade entre os participantes, agindo em estrita observância aos 

princípios da supremacia do interesse público, eficiência, economicidade, razoabilidade, isonomia, 

legalidade e ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, opinamos pela sua 

homologação pela autoridade superior. 

 

 
CONCLUSÃO 

 
Por todo o exposto, sempre respeitando a discricionariedade e conveniência da 

administração pública opinamos, FAVORAVELMENTE pela homologação do presente processo 

licitatório, desde que atenda ao acima estabelecido. 

 
Desta forma, remeta-se o presente processo licitatório ao Chefe do Executivo Municipal, 

a quem caberá a decisão sobre a sua homologação. 

 
É o parecer, salvo melhor juízo. 

 
Coelho Neto (MA), 25 de fevereiro de 2022. 

 

RAYMONYCE 

DOS REIS 

COELHO 

 
Assinado de forma digital por 

RAYMONYCE DOS REIS COELHO 

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC OAB, 

ou=18732686000170, ou=Assinatura 

Tipo A3, ou=ADVOGADO, 

cn=RAYMONYCE DOS REIS COELHO 
Dados: 2022.02.25 17:22:07 -03'00' 

Raymonyce dos Reis Coelho 

OAB/MA 22.953-A 

Portaria nº 022/2021 

Procuradora-Geral do Município 



Informações gerais

Despacho
Este protocolo foi bloqueado por estar atrasado. O desbloqueio é de responsabilidade do seu superiores.

Protocolo:
PT2022.02/CLHO-23051

Data de abertura:
25/02/2022 17:23:01

Data de transação:
09/03/2022 06:53:23

Situação:
Bloqueado por atraso 

Assunto:
Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da frota 2022

Nome do emitente:
Raymonyce Dos Reis Coelho

Setor do emitente:
Procuradoria Geral do Município -
PGM

Nome do responsável:
Fernanda Pereira de Sousa

Setor do responsável:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Prazo:
10 Dias (Corridos)

Prazo final:
07/03/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
07/03/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Controladoria Geral do Município - CGM
CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
Este protocolo foi desbloqueado pelo(a) Senhor(a) Fernanda Pereira de Sousa, de perfil Gestor Geral, conforme justificativa abaixo:

                                                 

Assinado eletronicamente por
Fernanda Pereira de Sousa
Em 09/03/2022 às 15:27
Código de validação: ea255cae-e387-4a0a-a9a3-8de835a6877b
Token: T6ROWG7M

Protocolo:
PT2022.02/CLHO-23051

Data de abertura:
09/03/2022 15:27:00

Data de transação:
09/03/2022 15:27:00

Situação:
Desbloqueado por autorização 

Assunto:
Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da frota 2022

Nome do emitente:
Fernanda Pereira de Sousa

Setor do emitente:
Não se aplica

Nome do responsável:
Raymonyce Dos Reis Coelho

Setor do responsável:
Procuradoria Geral do Município -
PGM

Prazo:
1 Dias (Úteis)

Prazo final:
10/03/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
Não se aplica

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
 

PARECER CGM Nº 051/2022
 

EMENTA: PR2021.01/CLHO-03527 – ASSUNTO GERAL: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEÍCULOS. INTERESSADO:
SEMPAF. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO. MODALIDADE: PREGÃO
ELETRÔNICO. ANÁLISE DA FASE EXTERNA PELA CGM DE COELHO NETO-
MA.

  

I – RELATÓRIO

Vem a exame da Controladoria Geral do Município, o processo PR2021.01/CLHO-03527, interessado:
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, cujo objeto é Contratação de empresa
especializada na prestação de serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva na Frota de Veículos para
atender as necessidades das Secretarias Municipais do município de Coelho Neto - MA no exercício de
2022. A licitação em tela foi engrenada na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, sob o n.º 007/2022.

Assim sendo, o Órgão de Controle Interno do Município de Coelho Neto, atendendo ao que determina o art. 74.
da Constituição Federal de 1988, bem como as competências abrangidas pela Lei Municipal nº 753, de 08 de janeiro de
2021, especialmente no seu artigo 41, inciso I, que diz “realizar o controle contábil, financeiro, orçamentário,
operacional e patrimonial das entidades da Administração Direta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade,
razoabilidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas”, e os incisos X e IX, que preconizam respectivamente
“examinar os atos administrativos praticados e as obrigações assumidas pelo Município que derem origem à despesa” e
“realizar auditorias técnicas e administrativas objetivando o controle legal, de mérito e técnico”, apresenta a análise e a
respectiva manifestação, conforme a seguir.

 
 

Protocolo:
PT2022.03/CLHO-06145

Data de abertura:
09/03/2022 15:31:06

Data de transação:
09/03/2022 15:31:06

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da frota 2022

Nome do emitente:
Fernanda Pereira de Sousa

Setor do emitente:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Nome do responsável:
Sergio Ricardo Viana Bastos

Setor do responsável:
Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão

Prazo:
10 Dias (Úteis)

Prazo final:
23/03/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
23/03/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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II – ANÁLISE

 

O aludido processo PR2021.01/CLHO-03527 encontra-se instruído conforme exposto na seção Formalização.

 

II.I – FORMALIZAÇÃO

 

Os autos encontram-se formalizados até a presente data com a documentação a seguir, com análise realizada por
esta Controladoria embasada no art. 38 da Lei nº 8.666/93, Lei 10.520/2002 e artigo 8º do Decreto 10.024/2019:

·         Abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado sob o número
PR2021.01/CLHO-03527;

·         Solicitação de abertura de licitação pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças,
Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social
e Cidadania contendo a especificação do objeto e quantidades demandadas;

·         Unificação das demandas;

·         Pesquisa de mercado e planilha de preços médios;

·         Indicação do recurso próprio para a despesa (dotação orçamentária);

·         Termo de Referência;

·         Autorização para contratação, aprovação do termo de referência e declaração de adequação orçamentária
e financeira;

·         Minuta do edital e anexos (Termo de referência, minuta de ata de registro de preços e minuta de
Contrato);

·         Ato de designação do Pregoeiro e da equipe de apoio;

·         Parecer da Procuradoria Geral do Município nº 010/2022, no qual aprova a minuta do edital e anexos;

·         Parecer da Controladoria Geral do Município nº 023/2022 pelo prosseguimento do feito;

·         Edital do Pregão Eletrônico nº 07/2022, contendo data e hora da sessão;

·         Publicações do edital em:

o   DOEMA em 02/02/2022;

o   DOU em 03/02/2022;

o   JORNAL em 02/02/2022;

o   DOM em 03/02/2022;

·         Documentos de habilitação válidos;

·         Proposta readequada;

·         Ata do pregão;

·         Listagem dos vencedores;

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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·         Termo de Adjudicação;

·         Parecer jurídico nº 0047/2022 da Procuradoria Geral do Município, manifestando-se favoravelmente;

 

 

III - CONCLUSÃO   

 

Considerando todo o exposto, fundamentada ainda pela regularidade no parecer jurídico nº 047/2022 da
Procuradoria Geral do Município, m e manifesto pelo prosseguimento processual, opinando ainda
favoravelmente pela homologação do certame, visto que os pressupostos legais foram atendidos, bem
como a devida formalização dos autos.

 

            Este é o parecer, salvo melhor juízo.

 

Coelho Neto – MA, 09 de março de 2022.

 

 

 

 

Fernanda Pereira de Sousa

Controladora Geral do Município

Portaria nº 019/2022-CC

Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA

 

Assinado eletronicamente por
Fernanda Pereira de Sousa
Em 09/03/2022 às 15:31
Código de validação: 98befbad-3845-4e12-a37e-787e9f6533c6
Token: J0KQXYDK
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PARECER CGM Nº 051/2022 
 

 

 

EMENTA: PR2021.01/CLHO-03527 – ASSUNTO 

GERAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

NA FROTA DE VEÍCULOS. INTERESSADO: 

SEMPAF. MODALIDADE: PREGÃO 

ELETRÔNICO.          MODALIDADE:  PREGÃO 

ELETRÔNICO. ANÁLISE DA FASE EXTERNA PELA 

CGM DE COELHO NETO-MA. 
 
 

I – RELATÓRIO 

 
Vem a exame da Controladoria Geral do Município, o processo PR2021.01/CLHO-03527, 

interessado: Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, cujo objeto é 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Manutenção Preventiva e 

Corretiva na Frota de Veículos para atender as necessidades das Secretarias Municipais do 

município de Coelho Neto - MA no exercício de 2022. A licitação em tela foi engrenada na modalidade 

PREGÃO ELETRÔNICO, sob o n.º 007/2022. 

Assim sendo, o Órgão de Controle Interno do Município de Coelho Neto, atendendo ao que 

determina o art. 74. da Constituição Federal de 1988, bem como as competências abrangidas pela Lei 

Municipal nº 753, de 08 de janeiro de 2021, especialmente no seu artigo 41, inciso I, que diz “realizar o 

controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial das entidades da Administração 

Direta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade, aplicação das subvenções e 

renúncias de receitas”, e os incisos X e IX, que preconizam respectivamente “examinar os atos 

administrativos praticados e as obrigações assumidas pelo Município que derem origem à despesa” e 

“realizar auditorias técnicas e administrativas objetivando o controle legal, de mérito e técnico”, apresenta 

a análise e a respectiva manifestação, conforme a seguir. 

 

 

II – ANÁLISE 

 
 

O aludido processo PR2021.01/CLHO-03527 encontra-se instruído conforme exposto na seção 

Formalização. 
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II.I – FORMALIZAÇÃO 

 
 

Os autos encontram-se formalizados até a presente data com a documentação a seguir, com análise 

realizada por esta Controladoria embasada no art. 38 da Lei nº 8.666/93, Lei 10.520/2002 e artigo 8º do Decreto 

10.024/2019: 

 Abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado 

sob o número PR2021.01/CLHO-03527;

 Solicitação de abertura de licitação pela Secretaria Municipal de Administração, 

Planejamento e Finanças, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de 

Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania contendo a 

especificação do objeto e quantidades demandadas;

 Unificação das demandas;

 Pesquisa de mercado e planilha de preços médios;

 Indicação do recurso próprio para a despesa (dotação orçamentária);

 Termo de Referência;

 Autorização para contratação, aprovação do termo de referência e declaração de 

adequação orçamentária e financeira;

 Minuta do edital e anexos (Termo de referência, minuta de ata de registro de preços e 

minuta de Contrato);

 Ato de designação do Pregoeiro e da equipe de apoio;

 Parecer da Procuradoria Geral do Município nº 010/2022, no qual aprova a minuta do 

edital e anexos;

 Parecer da Controladoria Geral do Município nº 023/2022 pelo prosseguimento do feito;

 Edital do Pregão Eletrônico nº 07/2022, contendo data e hora da sessão;

 Publicações do edital em:

o DOEMA em 02/02/2022; 

o DOU em 03/02/2022; 

o JORNAL em 02/02/2022; 

o DOM em 03/02/2022; 

 Documentos de habilitação válidos;

 Proposta readequada;

 Ata do pregão;

 Listagem dos vencedores;
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 Termo de Adjudicação;

 Parecer jurídico nº 0047/2022 da Procuradoria Geral do Município, manifestando-se 

favoravelmente;

 

 

III - CONCLUSÃO 

 
 

Considerando todo o exposto, fundamentada ainda pela regularidade no parecer jurídico nº 047/2022 da 

Procuradoria Geral do Município, me manifesto pelo prosseguimento processual, opinando ainda 

favoravelmente pela homologação do certame, visto que os pressupostos legais foram atendidos, bem 

como a devida formalização dos autos. 

 

Este é o parecer, salvo melhor juízo. 
 
 

Coelho Neto – MA, 09 de março de 2022. 
Assinado de forma digital 

FERNANDA PEREIRA 

DE 
por FERNANDA PEREIRA 

DE SOUSA:05588704304 

SOUSA:05588704304 Dados: 2022.03.09 
15:29:52 -03'00' 

Fernanda Pereira de Sousa 

Controladora Geral do Município 

Portaria nº 428/2021 

Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA 



Informações gerais

Despacho
Segue Homologação

Sergio Ricardo Viana Bastos 
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Assinado eletronicamente por
Sergio Ricardo Viana Bastos 
Em 17/03/2022 às 10:09
Código de validação: 7e5ef9a0-56e3-4405-9879-bed725fba070
Token: QT56DHPY

Protocolo:
PT2022.03/CLHO-21968

Data de abertura:
17/03/2022 10:09:55

Data de transação:
17/03/2022 10:09:55

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da frota 2022

Nome do emitente:
Sergio Ricardo Viana Bastos

Setor do emitente:
Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão

Nome do responsável:
Sergio Ricardo Viana Bastos

Setor do responsável:
Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão

Prazo:
2 Dias (Úteis)

Prazo final:
21/03/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
18/03/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Prefeitura Municipal de Coelho Neto

Registro de Preços Eletrônico - 007/2022

Resultado da Homologação
Item: 0001
Descrição: SERVIÇOS MECÂNICOS VEICULOS UTILITARIOS CARRO A ALCOOL/GASOLINA - Serviços mecânicos de correção preventiva e

corretiva (inclusive serviços no sistema de freios, de direção mecânica e hidráulica, de suspensão, de escapamento, trocam de anéis
vedadores e lubrificantes afins como: fluido de freio, óleo hidráulico, aditivos etc, e serviços de retifica de motor, serviços de ar-
condicionado, incluindo a higienização, reposição de gás refrigerante, bem como a troca dos filtros, serviços elétrico/eletrônicos em
geral)

Quantidade: 7.840
Unidade de Fornecimento: Hora
Valor Referência 130,00
Valor Final: 130,00
Valor Total: 1.019.200,00
Situação: Homologado em 14/03/2022 17:16:49 Por: SÉRGIO RICARDO VIANA BASTOS
Nome da Empresa: J L A DO NASCIMENTO LTDA
Modelo: N/C

Item: 0002
Descrição: SERVIÇOS MECÂNICOS VEICULOS UTILITARIOS CARRO A DIESEL - Serviços mecânicos de correção preventiva e corretiva

(inclusive serviços no sistema de freios, de direção mecânica e hidráulica, de suspensão, de escapamento, trocam de anéis vedadores
e lubrificantes afins como: fluido de freio, óleo hidráulico, aditivos etc, e serviços de retifica de motor, serviços de ar-condicionado,
incluindo a higienização, reposição de gás refrigerante, bem como a troca dos filtros, serviços elétrico/eletrônicos em geral)

Quantidade: 7.404
Unidade de Fornecimento: Hora
Valor Referência 126,67
Valor Final: 120,00
Valor Total: 888.480,00
Situação: Homologado em 14/03/2022 17:16:49 Por: SÉRGIO RICARDO VIANA BASTOS
Nome da Empresa: J L A DO NASCIMENTO LTDA
Modelo: N/C

Item: 0003
Descrição: SERVIÇOS MECÂNICOS VEICULOS DE GRANDE PORTE A DIESEL - Serviços mecânicos de correção preventiva e corretiva

(inclusive serviços no sistema de freios, de direção mecânica e hidráulica, de suspensão, de escapamento, trocam de anéis vedadores
e lubrificantes afins como: fluido de freio, óleo hidráulico, aditivos etc, e serviços de retifica de motor, serviços de ar-condicionado,
incluindo a higienização, reposição de gás refrigerante, bem como a troca dos filtros, serviços elétrico/eletrônicos em geral)

Quantidade: 4.800
Unidade de Fornecimento: Hora
Valor Referência 160,00
Valor Final: 140,00
Valor Total: 672.000,00
Situação: Homologado em 14/03/2022 17:16:49 Por: SÉRGIO RICARDO VIANA BASTOS
Nome da Empresa: J L A DO NASCIMENTO LTDA
Modelo: N/C

Item: 0004
Descrição: SERVIÇOS MECÂNICOS - MÁQUINAS PESADAS A DIESEL - Serviços mecânicos de correção preventiva e corretiva (inclusive

serviços no sistema de freios, de direção mecânica e hidráulica, de suspensão, de escapamento, troca de anéis vedadores e
lubrificantes afins como: fluido de freio, óleo hidráulico, aditivos, etc. e serviços de retifica de motor, serviços de ar condicionado,
incluindo a higienização, reposição de gás refrigerante, bem como a troca dos filtros, serviços elétrico/eletrônicos em geral).

Quantidade: 2.200
Unidade de Fornecimento: Hora
Valor Referência 186,67
Valor Final: 140,00
Valor Total: 308.000,00
Situação: Homologado em 14/03/2022 17:16:49 Por: SÉRGIO RICARDO VIANA BASTOS
Nome da Empresa: J L A DO NASCIMENTO LTDA
Modelo: N/C

Item: 0005
Descrição: SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE RODA; Serviços de alinhamento de rodas em geral;
Quantidade: 1.152
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 253,33
Valor Final: 252,00
Valor Total: 290.304,00
Situação: Homologado em 14/03/2022 17:16:49 Por: SÉRGIO RICARDO VIANA BASTOS
Nome da Empresa: J L A DO NASCIMENTO LTDA
Modelo: N/C

Item: 0006
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Descrição: SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODA; Serviços de balanceamento de rodas em geral;
Quantidade: 1.282
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 255,00
Valor Final: 254,00
Valor Total: 325.628,00
Situação: Homologado em 14/03/2022 17:16:49 Por: SÉRGIO RICARDO VIANA BASTOS
Nome da Empresa: J L A DO NASCIMENTO LTDA
Modelo: N/C

Item: 0007
Descrição: SERVIÇOS DE CAMBAGEM; Serviços de cambagem em geral;
Quantidade: 938
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 78,33
Valor Final: 70,00
Valor Total: 65.660,00
Situação: Homologado em 14/03/2022 17:16:49 Por: SÉRGIO RICARDO VIANA BASTOS
Nome da Empresa: J L A DO NASCIMENTO LTDA
Modelo: N/C

Item: 0008
Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICO INJETORES; Serviços de limpeza de bicos em geral;
Quantidade: 794
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 83,33
Valor Final: 70,00
Valor Total: 55.580,00
Situação: Homologado em 14/03/2022 17:16:49 Por: SÉRGIO RICARDO VIANA BASTOS
Nome da Empresa: J L A DO NASCIMENTO LTDA
Modelo: N/C

Item: 0009
Descrição: SERVIÇOS DE BORRACHARIA; serviços de borracharia (troca de pneus, desempeno de rodas, remendo de pneus)
Quantidade: 3.752
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 31,67
Valor Final: 28,00
Valor Total: 105.056,00
Situação: Homologado em 14/03/2022 17:16:49 Por: SÉRGIO RICARDO VIANA BASTOS
Nome da Empresa: J L A DO NASCIMENTO LTDA
Modelo: N/C

SÉRGIO RICARDO VIANA BASTOS

Autoridade Competente

Anexo do protocolo PT2022.03/CLHO-21968

Nome: Homologacao_ PE 007 2022, pág. 2 de 2

PR2021.01/CLHO-03527 - Pág 261



Informações gerais

Despacho
Segue publicação da Homologação

Sergio Ricardo Viana Bastos 
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Assinado eletronicamente por
Sergio Ricardo Viana Bastos 
Em 17/03/2022 às 10:11
Código de validação: fc2d7412-6bec-4e4b-9e24-8509f3373634
Token: PD5PTBMR

Protocolo:
PT2022.03/CLHO-21969

Data de abertura:
17/03/2022 10:11:50

Data de transação:
17/03/2022 10:11:50

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção da frota 2022

Nome do emitente:
Sergio Ricardo Viana Bastos

Setor do emitente:
Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão

Nome do responsável:
Sergio Ricardo Viana Bastos

Setor do responsável:
Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão

Prazo:
5 Dias (Úteis)

Prazo final:
24/03/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
23/03/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Página 1 Diário Oficial Eletrónico Edição Suplementar n° 719-1/2022 Publicação: 16/03/2022

Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA, Praça Getúlio Vargas, S/N , Centro, Prefeito Bruno José Almeida e Silva
Para consultar a veracidade da publicação acesse https://coelhoneto.agenciaplus.com.br/diariooficial/183

Edição no Suplementar n°719-1/2022

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA

Criado pela Lei N° 709/2018 | Edição Suplementar n° 719-1/2022 Coelho Neto - MA, 16/03/2022

EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município de Coelho Neto -
MA. Criado pela Lei N° 709/2018 |,
exclusivamente na forma eletrônica, é uma
publicação da Administração Direta deste
Município.
ACERVO
As edições do Diário Oficial Eletrônico de
Coelho Neto poderão ser consultadas através
da internet, por meio do seguinte endereço:
http://transparencia.coelhoneto.ma.gov.br/aces
soInformacao/diario/diario
Para pesquisa por qualquer termo e utilização
de filtros, acesse
http://transparencia.coelhoneto.ma.gov.br/aces
soInformacao/diario/diario. As consultas,
pesquisas e download são de acesso gratuito e
independente de qualquer cadastro.
ENTIDADE
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA
CNPJ: 05.281.738/0001-98, Prefeito Bruno
José Almeida e Silva
Endereço: Praça Getúlio Vargas, S/N , Centro
Telefone: (98) 3473-1121 e-mail:
ti@coelhoneto.ma.gov.br
Site: https://www.coelhoneto.ma.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Homologo  o  resultado  da  licitação  na  modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, do tipo menor
preço  por  item,  objetivando  a  Contratação  dos
serviços  de  manutenção  preventiva  e  corretiva  de
veículos  das  frotas  das  Secretarias  Municipais  de
Coelho Neto - MA, por meio de registro de preços,
homologado  para  empresa  a  seguir:  J  L  A  DO
NASCIMENTO LTDA, CNPJ Nº 06.103.980/0001-34,
pelo  valor  de  R$  3.729.908,00  (três  milhões,
setecentos  e  vinte  e  nove  mil,  novecentos  e  oito

reais). Data da Homologação: 14 de março de 2022.
Comunico assim o resultado final do procedimento,
l evando  em  conta  o  in te resse  púb l i co  e
administrativo.  Sérgio  Ricardo  Viana  Bastos  -
Secretário  Municipal  de  Planejamento  e  Gestão.
Coelho Neto - MA, PUBLIQUE-SE.

 

Código identificador:
b6abc944e5215aa5550293d4c667866133a02ccc4e1f77a07bbdd91917a7bd170b70f655d6
f739d1675e0c7d5386c55a21271fb576d59bb8103f8c4902e40dde
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