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PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
PROCESSO N' 1209001 12022

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOORGAO
MENOR PREÇO GLOBALTIPO

Lei no 10.52012002, Decreto no 10.02412019, Decreto Municipal no

2412021, Decreto Municipalno 15/2019, LeiComplementar n" 123,

de 14.12.2006, e alteraÇóes e pela Lei no 8.666/93 e qltqaçQgq-
BASE LEGAL

OBJETO

Registro de Preços para contratação de empresa especializada
no fornecimento de materiais e enfeites natalinos e prestação de
serviços de instalação, manutenção e retirada de decorações e
iluminação natalina de praças e ruas do município de Trizidela do
Vale/MA de interesse da Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo.

VALOR TOTAL ESTIMADO
R$

R$ 777.664,83 (setecentos e setenta e sete mil e seiscentos e
sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos).

24l1Ot2O22AS í4:00DATA E HORA DE INICIO
DAS PROPOSTAS:

3111012022 às í4:00DATA E HORA LIMITE
PARA IMPUGNAçÃO:
DATA E HORA LIMITE

PARA PEDIDO DE
ESCLARECIMENTO

3111012022 às í4:00

DATA E HORA FINAL DAS
PROPOSTAS

0411112022 às í4:00

0411112022 às í4:0í
DATA DE ABERTURA DAS

PROPOSTAS - SESSÃO
PÚBLICA

www. portaldecom oraspublicas. com. brLOCAL:
ABERTOMODO DE DISPUTA

referências de tempo será observado o horário de

Brasília/DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentaçáo relativa

ao certame.
@E coNSULTAS E EDITAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE (MA)
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
www. oortaldecomprasoublicas. com. br
cplomtv@outlook.com
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EDITAL

PREGÃO ELETRÔNrcO No. PE.57/2022 (SRP)
PROCESSO ADMI NISTRATIVO NO 12O9OO1 12022

MODO DE DISPUTA ABERTO

O Município de Trizidela do Vale, Poder Executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados
iará realizar licitaçâo na áodalidade PREGÃO PARA REGISTRO DE PREçOS, na forma ELETRÔNICA, do
tipo menor preço global, Modo de Disputa ABERTO, conforme descriçáo contida neste Edital e seus Anexos. O
procedimento licitatório obedecerá à Lei no 10.520, de2002, Decreto no 10.024, de 20 de setembro de 2019, à
Lei no 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar no 123, de 2006 e Lei 147, de
2014, Decreto Municipal no 2412021, Decreto Municipal no 15/2019, e subsidiariamente à Lei no 8.666, de 1993,
bem como à legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e
monitoramento de dados gerados ou transfuridos diretamente para a página eletrônica
rrww.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuiçÕes: coordenar o
processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugna@es e consultas ao edital, apoiado pela sua 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 condiçôes de
habilitaçáo; 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 adjudicaÉo ê propor a homologação.

1. DO OBJETO

í.1.O objeto desta licitação é o Registro de Preços para contratação de empresa especializada no
fornecimento de materiais e enfeites natalinos e prestaçâo de serviços de instalaçâo, manutençáo e reürada
de decorações e iluminaçâo natalina de praças e ruas do município de Trizidela do Vale/MA de interesse da
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, conforme especificaçôes e quantidades estabelecidas no Termo
de Referência e neste Edital e seus Anexos.

í.2. A licitaçâo será formada por um lote único, conforme tabela constante do Termo de Referência

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor prego global, observadas as exigências contidas neste
Edital e seus Anexos quanto às especificaçôes do objeto.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

Endercço: Av. Deputado Carlos Melo, no 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: wunr.trizideladovale.ma.oov.br
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DATA E HORA DE INICIO DAS PROPOSTAS: 24t1012022ÀS 14:00
DATA E HORA LIMITE PARA IMPUGNAÇAO: 3111012022 às 14:00
DATA E HORA LIMITE PARA PEDIDO DE
ESCLARECIMENTO

3111012022 às 14:00

DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS: 0411112022 às 14:00
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS
SESSÃO PÚBLICA:

0411112022 às 14:01

LOCAL www. oortaldecomorasoublicas. com. br
MODO DE DISPUTA: ABERTO
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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.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

CNPJ No. 37.564.03310001 -7 4
SECRETARTA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

2.Í.As regras referentes aos órgâos gerenciadore participantes, bem como a evêntuais adesÕes sâo as
que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sÍtio
www. oortaldecomorasoublicas.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 realiza$o das transaçÕes inerentes a
este Pregão.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transaçÔes 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 Órgâo

ou entidade promotora da licitaçâo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conÍerir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL DE
COMPRAS PÚBLICAS e mantê{os atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imêdiatamente, à correção ou à alteração dos registros tâo logo identifique incorreçâo ou

aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A nâo observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificaçáo no momento
da habilitaçáo.

4. DA PARTICIPACÃO NO PREGÃO

4.í. Poderão participar deste Pregâo interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto
desta licitação, ê que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

4.2. Não será admitida nesta licitaçáo a participação de:

4.2.1 . Empresas que estejam com o direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de
Trizidela do Vale/MA, impedido, suspenso, ou que tenham sido declaradas inidôneas;

4.2.2. Consórcio de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituiçâo; (NOTA EXPLICATIVA:
Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliaçáo de conveniência e
oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas
com potencial técnico, profissional e operacional suficiente para atender satisfutoriamente às
exigências previstas neste edital, ampliando a competitividade proporcionando a seleção de
uma proposta mais vantajosa pata a administração, entende-se que é conveniente a vedação
de participaçáo de empresas em 'consórcio" no Pregão em tela).

4.2.3. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que

tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que nâo agêm
representando interesse econÔmico em comum;

4.2.4. Empresa cujo objeto social não seja peÉinente e compatível com o objeto deste Pregão;

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, no í670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Illaranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.qov.br
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4.2.5. Empresas estrangeiras que não Íuncionem no País.

4.3. Como condição para participação no Prcgão, a licitante asslnalaÉ "sim" ou "não" em campo
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.3.1 . que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3" da Lei Complementar no 123, de 2006,
estando apta a usufruir do tratamento Íavorecido estabelecido em seus arls. 42 a 49;

4.3.1.1. nos itens exclusivos para participaçâo de microempresas e empresas de pequeno porte, a

assinalação do campo'não" impedirá o prosseguimento no certame;

4.3.1.2. nos itens em que a participaçâo não for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalação do campo "não'apenas produzirá o efeito de o licitante nâo
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar no 123, de 2006, mesmo
que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.3.2. que está ciente e concorda com as condiçôes contidas no Edital e seus anexos;

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

4.3.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitaçâo no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores;

4.3.5. que nâo emprega menor de 18 anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condiçâo de aprendiz, nos termos do
artigo 7', XXX|ll, da Constituiçâo;

4.3.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da lnstruçáo Normativa
SLTI/MP no 2, de 16 de setembro de 2009.

4.3.7 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forçado, observando o disposto nos incisos lll e lV do art. 10 e no inciso lll do art. 5o da
Constituição Federal;

4.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sançÕes
previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTACÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACÃO

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

cada item.

5.1.'l . Preços unitários ê total, expresso em reais, com duas casas decimais, incluindo todos os impostos,
taxas, fretes e demais despesas decorrentes da prestaçâo dos serviços, bem como o número estimado de
pessoas, o número do item e a especificaçâo dos serviços constantes do item/grupo.

5.1.2. Considerar-se-á que os preços fixados pela licitante sâo completos e suficientes para assegurar a justa
remuneração da execuçâo dos serviços/fornecimento do objeto.

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, no í670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP: 65.727{00- Site: www.trizideladovale.ma.oov.br
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5.3 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de

habilitação anteriormente inseridos no sistema.

5.4 No clmpo "Descrição Detalhada do Objeto Ofertado", disponibilizado no Sistema EletrÔnico, devem ser
incluídas todas as informações necessárias ao perÍeito detalhamento do objeto e, ainda, as seguintes
informaçôes:

5.4.1 Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 {sessenta} dias, a contar da data de sua abertura,
podendo a Administração solicitar a prorrogaçâo do prazo de validade da proposta, sendo facultada ao licitante

a aceitaçâo.

5.4.2. Pnzo e local de execuçâo dos serviços:

5.4.2.1. O prazo de execução dos serviços será de acordo com o indicado no Termo de Referência, Anexo I

deste edital, para cada um dos itens, e será contado a partir da data do recebimento do pedido pela

Beneficiária da Ata/Contratada. Os pedidos dos serviços a serem prestados ao solicitante, serâo realizados ao

longo da vigência da Ata de Registro de Preços. As solicitaçôes serão formalizadas e encaminhadas à

Beneficiária da Ata/Contratada, nos prazos indicados no Termo de Referência - Anexo l, por meio de e-mail,

ou outro meio, onde estarâo detalhados os produtos e serviços a serem prestados.

5.4.2.3 O recebimento do objeto será nos moldes do Art. 73 a 76 da Lei 8.666/93.

5.4.2.4 O município de Trizidela do Vale rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo
com o respectivo Termo de Referência, especificaçÕes e condi@es deste Edital e seus anexos, da proposta de
preços.

5.4.2.5 O recebimento do objeto não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade civil, nem da ético-
profissional, pela perfeita execução do contrato.

5.5. Considerar-se-á que os preços fixados pela licitante sâo completos e suficientes para assegurar a justa

remuneraçâo pela prestação dos serviços/Íornecimento dos produtos objeto desta licitação, incluindo todos os

tributos e demais despesas, seja qual for o seu título ou natureza, tais como fretes, encargos sociais,

trabalhistas e fiscais, despesas de transporte, locomoção, alimentaçâo, hospedagem e quaisquer outras,

segundo a legislação em vigor, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às especificaçÕes do

objeto licitado.

5.7. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitaçâo exigidos neste Edital, ocorrerá por

meio de chave de acesso ê senha.

5.8. 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.

5.9. 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.

5.10. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderâo retirarou substituira proposta e os documentos
de habilitaçáo anteriormente inseridos no sistema;

5.11. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realizacfio dos procedimentos de negociação e julgamento da
proposta.

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, no í670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP: 65.727 -000- Site: www.trizideladovale.ma.qov.br
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5.'12. Os documentos que compôem a proposta e a habilitaÉo do licitante melhorclassificado somente serão
disponibilizados pera avaliaçáo do pregoeiro ê para acesso público após o encerramento do envio de lances

6. DA ABERTURA DA SESSÃO. CLASSIFICACÃO DAS PROPOSTAS E FORMULACÃO DE LANCES

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

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que nâo

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou

não apresentem as especificaçÕes técnicas exigidas no Termo de Referência.

6.2.1 . Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante

6.2.2. A desclassificaçâo será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em têmpo real por todos os participantes.

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

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão

da fase de lances.

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

6.5. lniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do

sistema eletrônico, sendo imediatiamente informados do seu recebimento e do valor consignado no

registro.

6.5.í. O lance deverá ser ofertado pelo valor global.

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

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

6.8. O intevalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os /ances, que incidirá tanto em
relação aos /ances intermediáios quanto em relação à proposta que cobir a melhor ofefta deverá ser
de R$ 1,00 {um real).

6.9. 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.

6.10. 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 pronogações.

6.11.A etapa de lances da sessão pública terá duraçáo de dez minutos e, após isso, será prorrogada

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de

duraçâo da sessão pública.

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, no í670- Bairro AeropoÉo- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.qov.br
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6.12. A proÍogaçÀo automática da etapa de lences, de que trata o item anterior, será de dois minutos e
ocorrerá sucessivamente sêmpre que houver lances enviados nesse perÍodo dê prorrogaçáo, inclusive
no caso de lances intermediários.

6. í3. Não havendo novos lances na forme estebelecida nos itêns anteriores, a sessão pública êncerrer-se-á
automaticamente.

6. í4. Encênede e fese competitiva sem que haja â pronogaçáo automática pelo sistema, poderá o
pregoeiro, essêssorado pela equipe dê âpoio, jusüficadamênte, admitir o reinicio da sessão pública de
lancês, em prol da consecuçáo do melhor preço

6.í5.Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo mm os subitens anteriores deverão ser
desconsiderados pelo pregoeiro.

6.16.Náo seráo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecêndo aquelê que for recebido e
registrado êm primêim lugar.

6.17. Durante o tIanscuÍso da sessáo pública, os licitantes seráo informados, em têmpo real, do valor do
menor lance registrado, vedade a identificação do licitante.

6.18. No caso de desconêxáo com a Pregoeira, no decoreÍ da etapa compêtitivâ do Pregáo, o sistema
eletrônico poderá permanecêr acêssivel aos licitantes pâra a rêcêpÉo dos lancês.

ô.22.Nessas condiÉes, as proposlas de microempresas ê empresas de pequeno portê que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou mêlhor lâncê seráo
considêrades êmpatadas com e primeira colocada.

Endêrêço: Av. Deputado CaÍlos Mêlo, no í670- Beirro AêÍoporto- TÍizidela do Vele-Maranhão
cEP: 65.727-000- Site: !4 ELg!4d9!3!.9J31e..!0e E
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6.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por têmpo supêrior a
dez minutos, a sessâo pública será suspensa e terá reinÍcio somente após comunicâçáo êxpressa do
Pregoeiro aos participantes do cêrtame, publicada no PoÍtal de Compíâs Públicas,
httpJrwwwportaldocompraspublicas.com.br, quando serâo divulgadas data e hora para a sua
reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comuniceçáo do fâto
pêlo Prêgoeiro aos participantes, no sÍtio eletrônico utilizado para divulgação.

6.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrêrá com o valor de sua proposta.

6.21. Em ÍelaÉo a paíticipação de microempresas e empÍesas dê pequeno poile, umâ vez encerrada a
etapa de lan@s, s€rá ebtivada a verificaçáo automática, junto à Rêceita Federal, do porte da entidade
êmpresarial. O sistêma identiÍicará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, pmcedêndo à comparaÉo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
meior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45
dâ LC n" 123, dê 2006, rêgulamentada pelo Dêcreto no 8.538, dê 20í5.

6.23. A mêlhor classificada nos termos do item anteraor terá o direito de encaminhar uma últimâ oigrta pare
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistemâ, contados após a comunicaÉo automática para tanto.

6.24.Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não sê
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitântes microempresa ê 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.
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6.25. No câso de êquivelência dos valores apresêntedos pelas microempresas e êmpresas de pequeno
portê que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será rêalizado sorteio
entre eles para que se identiÍique aquelâ que primeiro poderá apresentar melhor oErta.

6.26. Havendo êvêntual empate entre propostrs ou lancés, o critério de desempatê sêrá aquêle previsto no
art. 3", § 20, da Lei n" 8.666, dê '1993, assegurando-se â prêferência, sucessavamente, aos bens
produzidos:

6.26.1 no pais;

6.26.2. por empresas brasileiras;

6.26.3. por emprêsas que invistam êm pesquisa e no desenvolvimento de têcnologia no País;

6.26.4. por empreses que comprovem cumprimênto dê resêrva de cargos previste em lei para pessoa

com deficiência ou para reabilitado dâ Previdência Socjal e que atêndam às regras de
acessibilidade previstas na legislaçâo.

6.27. PeÍsistindo o empate, a proposta vencêdora será sorteada pelo sistema elêtrônico dentre as propostâs
ou os lances empaiados.

6.28. Encêrrada a etapa de envio de lâncês da sessáo pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo
sistêma eletrônim, mntraproposta ao licitantê quê tenha apresentado o mêlhor preço, para que seja
obtida melhoÍ proposta, vedede e negociaÉo em condições diferentes das previstas neste Edital.

6.28.í. A negociaÉo será realizada por meio do sistema, podendo ser acompânhada pelos demais
licitantes.

6.29.0 pÍegoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociaç5o rêalizada, acompanhada, se for o caso,
dos documentos complementeres, quando necessários à confirmaÉo daquêles exigidos neste Edital e
já âpresentados.

6.30. Após a negociâÉo do preço, a PÍegoeira iniciaÍá a fâse de aceitaçâo e julgamento da proposte

7. DA ACEITACÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1. Encefiada a etapâ de nêgociaçâo, a pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à adequeção ao objeto e à compatibilidade do preço em rêlaçáo ao máximo estipulado pârâ
contíataÉo neste Edital e em seus ânexos, observado o disposto no paÉgrafo único do art. 7o e no §
9" do ert. 26 do Dêcrêto n.0 10.024120'19.

7.2. Seú desclassificada a proposta ou o lance ven@dor, que apresentar preço final superior ao prêço
máximo fixado (Acórdâo no í455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o minimo exigido ou quê
apres€ntar preço manifestamente inexequlvel.

I
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Endêrêço: Av. Deputado Carlos Melo, no í670- Bairro Aêroporto- Trizidêla do Vale-Merânhão
cEP; 65.727400- sito: !4aúdÍ.Í!g!.4a!e43g,!I

7.3. Considera-sê inêxequivel e proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisôrios ou
dê valor zêro, incompatlveis com os preços dos insumos ê salários de mercado, acÍescidos dos
rêspectivos encargos, ainda que o âto convocatório da licitaÉo não tenha estabelecido limites
mÍnimos, exceto quando se referirem a materiais e instalaçÕes de propriedade do próprio licitante, para

os quais ele renuncie a parcêla ou à totalidadê da remuneraÉo.
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7.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para abrir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita,

7.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realizaçáo 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 quetro horas de antecedência, e a ocorrência será
registrada em ata;

7.6. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponÍvel no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da
proposta

7.6.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o pÍazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificaçáo.

7.8. Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no"chaf a nova data e horário
para a sua continuidade.

7.9. A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contreproposta ao licitante que

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtençâo de melhor preço, vedada a
negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

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

7.9.2. A negociaçáo será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.10.Nos itens não exclusivos pa,a a participação de microempresas e empresas de pequeno porte,

sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à subsequente, haverá nova
verificaçâo, pelo sistema, da eventual oconência 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.

T.ll.ACEITABILIDADE: O preço máximo de aceitabilidade dos valores unitários e totais para cada item
serão aqueles previstos no Termo de Referência (ANEXO l) deste Edital.

7.12.Encerrada a análise quanto à aceitaçáo da proposta, a pregoeira verificará a habilitaçâo do licitante,
observado o disposto neste Edital

8. DA HABILITACÃO

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitaçáo do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das condiçôes de
participação, especialmente quanto à existência de sançâo que impeça a participaçáo no certame ou a
futura contrataçáo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas;

b) Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da União (www.oortaldatransoarencia.oov.br/ceis);

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, no í670- Baino Aeroporto- Trizidela do Vale-tlaranhão
CEP: 65.727{00- Site: www.trizideladovale.ma.sov.br
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c) Cadastro Nacional de CondenaçÕes Cíveis por Atos de lmprobidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cni.ius.br/imorobidade adm/consultar reouerido.oho).

d) Lista de lnidôneos e o Cadastro lntegrado de CondenaçÕes por llícitos Administrativos -
CADICON, mantidos pelo Tribunalde Contas da União - TCU;

8.1.1 Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituiçâo das consultas das
alíneas "b", "c" e "d" acima pela Consulta Consolidada de Pessoa JurÍdica do TCU
(https://certidoesapf. apps.tcu. gov. br/).

8.1.2. A consulta aos cadastros será realizada êm 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 proibiçâo de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.

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

8.1 .2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

8.1.2.3. O licitrnte será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

8.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por talta de

condição de participação.

8.1.4. No caso de inabilitaçáo, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ftcto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar no 123, de 2006, seguindo-se a

disciplina antes estabelecida para aceitaçáo da proposta subsequente.

8.2. Caso atendidas as condiçôes de participação, a habilitação do licitante será verificada por meio do
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitaÉo
jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificaçáo econômica financeira e habilitação técnica.

8.2.1 É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do cadastro para que

estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a

apresentaçâo da proposta, a respectiva documentação atualizada.

8.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta
aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidôes feita pela Pregoeira lograr êxito em
êncontrar a(s) certidâo(ões) válida(s), conforme art. 43, §3o, do Decreto 10.024, de 2019.

8.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitaÉo 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 2 (duas) horas, sob pena de inabilitaçâo.

8.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentaçáo dos documentos originais nâo{igitais quando houver dúvida em relação à integridade do
documento digital

8.5. Nâo serâo aceitos documentos de habilitação com indicaçáo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, no í670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.qov.br
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8.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverâo estar em nome da matriz, e se o licitante for a
filial, todos os documentos deverâo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.6.í. Serâo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com dibrenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizaçâo do
recolhimento dessas contribuiçôes.

8.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a

documentaçâo relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitaÉo.

8.8. Relativos à Habilitacâo JurÍdica:

8.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a

cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.8.2. 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;

8.8.3. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alteraçÕes ou da
consolidaçâo respectiva;

8.8.4. 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;

8.8.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas JurÍdicas, conforme o caso, que comprove a
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8' da lnstrução
Normativa n" 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio -
DNRC;

8.8.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no PaÍs: decreto de
autorização;

8.9. Relativos à Reqularidade Fiscal e Trabalhista:

8.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

8.9.2

8.9.3.

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio
ou sede do licitante, pertinênte ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
(STNTEGRA OU CADASTRO DE INSCRIÇÃOnlVnnÁ);

8.9.4.

Endercço: Av. Deputado Garlos telo, no í670- Baino Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.qov.br

Prova regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidáo
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 Uniâo (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta no 1.751 , de 0211012014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional,

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, mediante CND -
Certidâo Negativa de Débito e CNDA - Certidão Negativa da Dívida Ativa;
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8.9.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, mediante CND -
Certidão Negativa de Débito e CNDA - Certidâo Negativa da DÍvida Ativa;

8.9.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mediante
Certificado de Regularidade do FGTS;

8.9.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jusüça do Trabalho, mediante
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva com efeitos de
negativa.

8. 1 0. Relativos à Qualificacâo Econômico-Financeira:

8.10.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da licitante;

8.10.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, 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;

8.10.2.1. 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; (OBSERVAÇÃO: a exigência prevista no art.
31, lda Lei no 8.666/93, será atendida mediante a apresentação do "Balanço de
Abertura", é o que diz o Manual de Licitações e Contratos do TCU, 4" edição
(fr.440).

8.10.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto
social.

8.10.3. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em
qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá
comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10o/o (dez
por cento) do valor total estimado da contratação ou do lote pertinente.

8.1 1. Relativos a Qualificacão Técnica

8.11.1. As empresas, deveráo comprovar, a qualiÍicacão técnica, além do que é exigido no termo de
referência:

8.11.1.1.0 licitante deverá apresentar atestedo de capacidade técnica, fornecido por pessoas
jurídicas de direito público ou privado, gue comprove a aptidão para o desempenho de
atividade pertinente e compatível com o objeto deste Termo de Referência impresso em
papel timbrado do emitente contendo o CNPJ, o endereço completo, o nome, a função e o
contato do(s) atestador (es), com assinatura legÍvel, podendo ser apresentado em original
ou em cópia autenticada.

8.11.1.1.1. No caso de atestado emitido por empresa da iniciativa privada, não será
considerado aquele emitido por empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial
da empresa proponente.

Endereço: Av. Deputado Carlos Mêlo, no 1670- Bairro Aeroporto- Trlzidela do Vale-Maranhão
CEP : 65.727{t00- Site: www.trizideladovale.ma.oov.br
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8.11.1.1.2. Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial, empresas
controladas ou controladoras da empresa proponente, ou que tenha pelo menos
uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio, proprietário ou titular da
empresa emitênte e da empresa proponente.

8.1 1 .1 .1 .3. A Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale (MA) se reserva o direito de realizar
diligências para comprovar a veracidade dos atestados apresentados, podendo
requisitar cópias dos respeclivos contratos e aditivos e/ou outros documentos
comprobatórios do conteúdo declarado.

8.11.2. Declaração Formal de Disponibilidade Técnica, emitida e assinada sob timbre da própria

licitante/proponente, em que declara ter capacidade e eperiência profissional na prestaçáo
dos serviços de mesma natureza do objeto desta licitaçâo/contrato, declarando ainda sob as
penas cabÍveis, a disponibilidade de pessoal, materiais e equipamentos para o cumprimento
dos serviços objeto desta licitaçáo a ser prestado no âmbito do município de Trizidela do Vale-
MA, nos termos do art. 30, § 6o Lei 8666/93, conforme modelo constante do Anexo V deste
Edital.

8. 12. DEMATS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

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

8.12.2. A declaraçâo do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.

8.13. 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 restriçâo no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mêsma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a
declaraçáo do vencedor, comprovar a regularizaçâo. O prazo poderá ser prorrogado por igual perÍodo, a

critério da administraçáo pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentaçâo de justificativa.

8.14. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabllitaçâo
do licitante, sem prejuízo das sançÕes previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificaçáo. Se, na ordem de classificaçáo, seguir-se outra microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperaüva com alguma restriçâo na documentaçáo fiscal e
trabalhista, será concedido o mesmo prazo paê regularizaçáo.

8.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeira suspenderá
a sessão, informando no "chaf' a nova data e horário para a continuidade da mesma.

8. 16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitaçâo, seja por nâo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

8.17. Constatado o atendimento às exigências de habilitaçáo fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

9. í. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) horas,
a conter da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:

Enderego: Av. Deputado Carlos iiêlo, no í670- Balrro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
GEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.qov.br
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9.1.1 ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressa/yas, devendo a última folha ser assrnada e as demais rubicadas pelo licitante ou sêu
representante legal.

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

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

9.2.1. Iodas as especificações do objeto contidas na proposta, vinculam a Contratada.

9.3. 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).

9.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerâo os primeiros;

no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores epressos por extenso,
prevalecerão estes últimos.

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

9.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, nâo sendo considerada aquela
que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vÍnculo à proposta de outro
licitante.

9.6. As propostas que contenham a descriçáo do objeto, o valor e os documentos complementares estarâo
disponíveis na internet, após a homologaçâo.

10. DOS RECURSOS

10.'1 .Declarado o vencedor e decorrida a Íase de regularizaçâo fiscal e trabalhista da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de trinta
minutos, para que qualquer licitante maniÍeste a intençáo de recorrer, de forma motivada, isto é,

indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do
sistema.

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá a Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de
motivaçâo da intençâo de recorrer, para decidir se admite ou nâo o recurso, fundamentadamente.

10.2.1. Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.

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

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para

apresentar as razÕes, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazôes também pelo sistema eletrÔnico, em
outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, no í670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.qov.br
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10.3. O acolhimento do recurso invalida tâo somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

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

11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

1 'l .'l . A sessão pública poderá ser reaberta:

11.1 .1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulaçâo de atos anteriores à realizaçáo
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.

11.1.2 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 12312006. Nessas
hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da
etapa de lances.

'1 1.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

11.2.1. A convocaçáo se dará por meio do sistema eletrônico ('chaf), e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatório.

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

í2.

12.1 .O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da Pregoeira, caso não
haja interposiçáo de recuÍso, ou pela autoridade competente, após a regular decisâo dos recursos
apresentados.

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

í3. DA GARANTIA DE EXECUCÃO

1 3.1 . Não haverá exigência de garantia de execuçáo para a presente contrataçâo.

14. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

14.í.Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário opruzo de até 05 (cinco) dias, contados a
partir da data de sua convocaçâo, pera assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade
encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contrataçâo, sem prejuÍzo das sançÕes
previstas neste Edital.

14.2. Alternativamente à convocaçâo para comperêcer perante o órgáo ou entidade para a assinatura da
Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e
devolvida no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, no 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.qov.br
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14.3.0 prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser
prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitrnte(s) vencedor(s), durante
o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

14.4.Serâo formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os
itens constantes no Termo de Referência, com a indicaçáo do licitante vencedor, a descriçâo do(s)
item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condiçôes.

14.4.1 . Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os

bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do
certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não
atender aos requisitos previstos no art. 3o da Lei no 8.666, de 1993.

15. DA ADESÃO A ATA POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTES

15.1. A Ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade
da administraçâo pública que nâo 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:

15.2.Caberá ao fomecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condiçÔes nela

estabelecidas, optar pela aceitaçâo ou não do fomecimento, decorrente da adesão, desde que este
fornecimento não preludique as obrigaçôes presentes e futuras decorrentes da ata assumidas com o

órgão gerenciador e órgãos participantes.

15.3.4s aquisições ou contrataçôes adicionais a que se reÍere este item não poderâo exceder, por órgãos
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.

15.4.As adesÕes à ata de registro de preços sáo limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de
cada item registrado na ata de registro de preços para o órgâo gerenciador e órgãos participantes,

independentemente do número de órgâos não participantes que vierem a aderir à ata.

15.5.Ao órgáo nâo participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento
pelo fornecedor das obrigaçóes contratualmente assumidas e a aplicaçâo, observada a ampla defesa e
o contraditório, em relação as suas próprias contrataçÕes, informando as ocorrências ao órgão
gerenciador.

15.6.Após a autorizaçâo do órgão gerenciador, o órgâo não participante deverá efutivar a contratação
solicitada em até noventa dias, observando-se o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços.

15.7.Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para

efetivação da contratação, respeitado o pruzo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgâo não
participante.

15.8.4s solicitaçôes deverâo ser encaminhadas ao órgão gerenciador PREFEITURA MUNICIPAL DE
TR|ZIDELA DO VALE (MAySECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, por meio do setor
de Licitações através do email: colpmtv(ôoutlook.com ou no endereço Av. Dep. Carlos Melo, 1670,
centro - CEP 65727-000 - Trizidela do Vale (MA).

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

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

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, no í670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.qov.br
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16.2. adjudicâtário terá o prazo de 05 (cinco) dias úleis, contados a partir da data de sua convocâção. paÍa

assinar o Têrmo de Contrato ou âcêitar instrumento equavalente, conÍorme o caso (Nota de
Empenho/Carta Contrato/AutorizâÉo), sob pena de decair do direito à contrataçáo, sem pÍejuizo das
sençóes previstas neste Editâ1.

16.2.1 Alternativamente à convocaÉo para comparecer perante o órgáo ou entidade para a
assinatura do Termo de ContIato ou aceite do instrumento equivalênte, â Administração poderá
encaminhá-lo para assinatura ou aceitê da Adjudicatária, mediante conespondência postal com
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seia assinado ou aceito no prazo de 5
(cinco) di8s, a contar da data de seu recebimento.

16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicâdâ, implicâ
no reconhecimênto de que:

a contratadâ se vincula à sua propostâ e às previsÕes contidas no edital e seus anexos:

16.3.3 a contratada reconhecê que as hipóteses dê rêscisâo sáo aquelas previstas nos artigos 77 ê
78 da Lea n" 8.666/93 ê Íeconhece os direitos de Administraçáo previstos nos artigos 79 e 80
da mesma Lei

1ô.4.O prazo de vigência da contrâtâÉo se encerra no finel do exercicio financeiro da assinatura do
mesmo píorrogável confurme previsáo no instrumento contratual ou no termo de referência.

16.5. Previamente à contratação a AdministraÉo realizará consulte para identifcar possível suspensâo
temporária de participaçáo em licitaÉo, no âmbito do órgão ou entjdade, pÍoibiçáo de contratar com o
PodeÍ Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art 29, da

lnstruçáo Normativa n" 3, dê 26 dê abril de 2018, e nos têrmos do art. 6o, lll, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, consulta prévie ao CADIN.

16.6. Na assinatura do contrato ou da atâ de rêgistro de preços, sêrá exigida a compovaÉo das condiçÕês
de habilitaçào consignadas no edital, que deveÍào sêr mantidas pelo licitânte durante a vigêncie do
contrato ou da ata de registÍo de preços.

16.7. Ne hipótese de o vencedoÍ da licitaçáo náo comprovar as condiÇões de hebilitaÉo consignadas no
edital ou se recusar a essinar o contrato ou a ata de registro de pÍeços, a Administraçáo, sem pÍejuízo
da aplicação das sançóes das demais cominações legais cabívêis a esse licitante, poderá convocar
outro licitante, respeitada a ordêm de classificaçào, para, após a comprovaÉo dos requisitos para

habiliteÉo, analisada a proposta e eventuais documentos mmplementares e, fêita a negociaÉo,
assinar o contrato ou a ata dê rêgistro de preços.

í7. DAS OBRIGACÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.í.As obrigações da Contretante e da Contratadâ sáo as estabelecidâs no Termo de Referência, no
Edital, nâ Ate de Registro de Preços e na mjnuta do instrumênto de Contrato, quândo for o caso.

í 8. DO RECEBIÍIIENTO E CRITÉRIO DE ACEITÂCÃO DO OBJETO

18.1. Os critérios de rec€bimento e aceitação do objêto estllo preústos no Termo de RefeÍência

Endereço: Av. Deputado Carlos ir6lo, no í670- Balrro Aoropotto- Trizidela do Valg-[larenhão
CEP: 65.727{00- Site: !44!!Ei!!!!9lê!!q3!9.E3.ggy.!I

16.2.2. O prazo previsto no subitêm anterior podeÍá ser pÍonogado, por igual período, por soliciteÉo
jusüficada do adjudicatário e aceite pela Administraçáo

16.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à rêlaÉo de negÓcios âli estabelecida
as disposições da Lei no 8.666, de 1993;
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í9. DO PAGATIENTO

19.1 . As regras a@rca do pagamento sáo as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital

20. DA RUBRICA E DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA

20.'l . Os recursos para a aquisição do objeto do presente registro de preços, de acordo com os quantitativos
efetivamente contratados, possuem dotação orçamentária própria e serâo certificados por ocasião de
cada contrataçâo.

20.1 .1. A rubrica orçamentária é a que segue:

MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
óRCÃo: 02 - Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:0227 - Secretaria Municipal da Cultura e Turismo
FUNÇÂo: 13 - Cultura
SU BFU NÇÃO : 122- Administração Geral
PROGRAMA: 0083 - Gestâo Administrativa
PROJETO/ATIVIDADE: 2.O75 - Manutençâo das atividades da Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
FONTE: 1500000000 - Recursos nâo vinculados de lmpostos
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

FONTE: 1500000000 - Recumos não vinculados de lmpostos.

2í. DO REAJUSTE

21 . 1 . As regras a@rca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anêxo a este Edital.

22. DAS SANCÔES ADMINISTRATIVAS

22.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n0 10.52012002 e da Lei no 8.666/1993 a empresa que:

a) Convocada, nâo assinar o contrato ou deixar de entregar documentação exigida no ato de sua assinatura;

b) Apresentar documentaçáo hlsa;

c) Nâo mantiver a proposta,

d) Ensejar o retardamento da execuçáo do objeto contratual;

e) Falhar ou fraudar na execução do contrato;

Q Comportar-se de modo inidôneo ou ilÍcito;

g) Fizer declaração falsa;

h) Cometer Íraude fiscal,

i) Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das obrigaçÕes assumidas em decorrência da contrataçâo;

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, no 1670- Bairro AeropoÉo- Trizidela do Vale-Maranhâo
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.qov.br
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22.2. A empresa que cometer qualquer das infraçôes discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem

prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sançÕes.

a) Multa compensatória de 10 o/o (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de recusa

injustificada em assinar o contrato e/ou receber e nota de empenho no prazo previsto;

b) Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado na entrega, calculado sobre o valor

da parcela não cumprida, até o limite de O2(dois) dias, após o qual, a critério da Administraçâo, poderá ocorrer

a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecuçâo total da obrigaçâo assumida,

sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

c) Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado na entrega, calculado sobre o valor da

parcela não cumprida, por período superior ao previsto na alínea "b", limitado a 05 (cinco) dias subsequentes,

após o qual, a critério da Administraçâo, poderá ocorrer a nâo aceitação do objeto, de forma a configurar,

nàssa nipOtese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença,

d) Multa moratória de até cinco por cento (5%), calculado sobre o valor da parcela não cumprida, nas hipÓteses

nâo previstas nas alíneas anteriores, em caso de inexecução parcial da obrigaÉo assumida.

e) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato no caso de inexecuçâo total do

ofueto, e em caso de inexecuçáo parcial das obriga@es assumidas, a multa compensatÓria, no mesmo

peicentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigaçáo inadimplida;

f) lmpedimento de licitar e contratar com a Prebitura Municipal de Trizidela do Vale/MA com o consequente

desciedenciamento no Cadastro de Fornecedores do MunicÍpio pelo prazo de até cinco anos;

22.3. Amulta poderá ser aplicada concomitantemente com as sançÕes previstas na letra "9" deste item.

22.4. A aplicaçâo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em pro@sso administrativo que

"iràgrrrrj 
o óntraditório e a ampla ãefesa à empresa, observando-se o procedimento previsto na Lei no

8.666, de 1993, e alteraçÕes.

ZZ.S. Aautoridade competente, na aplicação das sançÕes, levará em consideração a gravidade da conduta do

infrator, o caráter educativo Oa pená, bem como o dâno causado à Administraçâo, observado o princÍpio da

proporcionalidade.

22.6. Atrasos cujas justificativas sejam aceitas pela Prebitura Municipal de Trizidela do Vale/Secretaria

Municipal de Culiura-e Turismo e comunicadas antes dos prazos de entrega consignados no contrato ou

documento equivalente, poderão a critério destas serem isentas total ou parcialmente da multa'

23. DA FORMACÃO DO CADASTRO DE RESERVA

23.1.Após o encerramento da etapa competitiva, os licitentes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta

do licitante mais bem classificado.

23.2.A apresentação de novas propostas na forma deste item nâo prejudicará o resultado do @rtame em

relaçáo ao licitante melhor classificado.

23.3.Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor,

estes serão classificados s"grrido a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase

competitiva.

Endereço: Av. Deputado Carlos Meto, no í670- Bairro Aeroporto- Trlzidela do Vale'Maranhão
CEP: 65.727{00- Site: wunrv.trizideladovale.ma.oov.br
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRADELA DO VALE

cNPJ No. 37.564.0331000í -74

SECRETARIA MUI{ICIPAL DE CULTURA E TURISMO

24. DA I GNACÃO DO E ÂL E PEDIDO DE ESCLAREC

24.1.A1é 03 (três) dias útêis antêS da datA designada para a abertura da sessâo públicâ, qualquer pessoa

poderá impugnar este Editâ|.

24.2.A |MPUGNÂçÃO DEVERÁ sêr realizeda EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA no slstsma

www.portaldecomprespublices'com.br'

24.3.Caberá a Pregoêira decidir sobre a impugnaçáo no prazo de até 02 (dois) dias útêis contados da data do

recebimento da impugnaçào.

24.4.AcolhidaaimpugnaÉo,serádefinideepublicadanovadatapa.aarealizacÃodocêrtâme'

24.5.Os pedidos dê esclaÍêcimentos reêrentes a este processo licitatório deverâo ser enüados a Pregoêira'- - 
"ú 

-oíli6"i 
aiai rlteis antoÍioÍss à data designada para abêÍtura da sêssão públicâ, exclusivamentê

por meià eleirônico via internêt, em @mpo próprio do Sistema Porlal de Compras Públicas no endereço

eletrônico wtwl.porteldêcomDreaoublicas.com.bl

24,ô.oprego€iroresponderáaospêdidosdeesclârêcimentosnoprazode02(dois)diesúteis,contedodâ
Oaia Oi receUimento do pedido, e podêrá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboraçáo

do edital e dos anexos.

24.7.4s impugnaçÕes e pedidos dê esclarscimentos nào suspendem os prazos previstos no certamê' salvo

quandb st amoldarem âo aÍt. 21, parágrefo 4", da Lêi 8 66ô/93'

24.8.AconcêssãodeefeitosuspênsivoàimpugnaÉoémedidaexcepcionaledê\êrásermotivadapelo
pregoeiro, nos autos do processo de licitaçáo.

24.9.As respostas aos pedidos de esciarecimentos serão divulgadas pelo sistêma e ünculeráo os partjcipantes

ê a administíaçâo.

24.10. As respostas às impugnaçÕes e aos esclsrecimêntos solicitados, bem. mmo 9!tt9-t i-'11"-"--d:"-?,117- lu*i, ""iào 
cadestradas-no sítio tr. .portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsaolroaoe

dos licitantes, seu acompanhamento

25. DAS IÇÕES ERAIS

23.4.Esta ordem de classificaÉo dos licitantes registrados deveé ser respeitade nas contretaçÕ€s e somente

será utilizada âcaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha sêu rêgistío câncêlado.

25.1.Da sessão públicâ do Prêgào divulgar-se-á Ata no sistema eletÍônico'

25.2.Não havendo expediente ou oconendo qualquer fato superv€niente que impeÇ€ e realizaÉo do certame

nadatemârcada,asessãoseráautomaticamenbtransferidaparaoprimeirodieútilsubsequente,no
mesmo horário anteriormentê estâbelecido, desde quê náo haja comunicação em conÚâno, pêlo

Pregoeiro.

25.3.Toda8a3rêísrânciasdotemponoEdital,noavisoodurantêase83ãopúblicaobsêarâoohoário
dê Brasília - DF

25.4.No julgamento dâs pÍopostas e da habilitaçáo, o PreSoer.ro.po!el? senar erros ou Íalhas que náo alterem
-- 

a süuiúncia das piopóstas, oos ãocu.enios'e sua;atidad; jurÍdica, mediante despacho tundamentado,

Endereço: Av. Dêputado Carlos Mêlo, no í670- Bairro Aeroporto- Trizidola do Valê-Marenhão

CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovalê.ma.qov'br
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registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitaçáo e

classificaçâo.

25.5.4 homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contrataçáo.

2S.6.As normas disciplinadoras da licitação serâo sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da AdministraÉo, o princípio da

isonomia, a finalidade ê a segurança da contratiaçâo.

25.7.Os licitantes assumem todos os custos de preparaçâo 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'

2S.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 Administraçâo

25.g.O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde

que seja possível o aprovãitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

25.10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informaçÕes prestadas e dos

documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

25.10.1. 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 san@es

cabíveis.

25.11. Em caso de divergência entre disposiçÕes deste Edital e de seus anexos ou demais peças que

compÕem o prooesso, prevalecerá as deste Edital'

25.12. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo poderá revogar este Pregão por razóes de interesse

público decorrente de fàto superveniente gue constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por

iiãgàliO"O", de ofíció ou por piovocaçáo de terceiros, salvo quando for viável a convalidaçâo do ato ou do

póedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditÓrio.

25.12J. A anulação do pregão induz à do contrato.

25.1,2.2. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a

esclarecer o, 
"orpÉt"r 

a instiuÉo do piocesso, vedada a inclusão posterior de informaçâo ou de

documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificaçâo e habilitaçâo

25.13. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrÔnico:

wrvw.portald""orposfublicas.óom.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala de reuniÕes

com a Equipe de piegáà no endereço Av. Dep. Carlos Melo, no 1670, Aeroporto, Trizidela do Vale (MA)'

nos dias iitêis, no hor?rio das 08:00 horas às 12:00 horas, mesmo endereço e perÍodo no qual os autos

do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

25.14. lntegram este Edital, para todos os fins e ebitos, os seguintes anexos:

25.14.1. ANEXO I - Termo de Referência'

ESTADO DO i'ARANHÃO
PREFEITURA MUNTCIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

CNPJ No. 37.564.033/0001 -7 4
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

25.14.2. ANEXO ll - Modelo de Carta Proposta de Preço

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, no Í670- Bairro AeropoÉo- Trizidela do Vale'Maranhão

CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.qov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

CNPJ No. 37.564.033/0001 -7 4
SECRETARIA MUNICTPAL DE CULTURA E TURISMO

25.14.3. ANEXO lll - Minuta de Ata de Registro de Preços;

25.14.4. ANEXO !V - Minuta do Termo de Contrato;

25.14.5. ANEXO V - Modelo de Declaração de Disponibilidade Técnica'

Município de Trizidela do Vale (MA), 17 de outubro de2022'

Francisco das Chagas Melo da Silva.
Secretário Municipal de Cultura e Turismo.

Portaria no 05/2021-GP

Endercço: Av. Deputado Carlos telo, no í670- Balrro Aeroporto- Trizidela do Vale'Maranhão

CEP: 65.727{100- Site: www'trizideladovale.ma.qov.br
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SECRETARTA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCN

1.1. Registro de Preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais e enfeites

natalinos-e prestaçáo áe serviços de insialaçáo, manutenção e retirada de decoraçôes e iluminação natalina

àã pr"ç"r e ruas do municipiô de Trizidela'do Vale/MA âe interesse da Secretaria Municipal de Cultura e

1. OBJETO

Turismo.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. O objeto desta propositura tem a finalidade de reviver as tradições do Natal, difundindo o

ã.piriio àé traterniOaáe, respeito e amor ao próximo; incentivando a cultura popular e tomando a

cidade mais bela para as festividades natalinas.

2.2. paravalorizar o espírito natalino de nossa cidade, promover um aspecto de beleza e harmonia

nesta data, a Prefeitura de Trizidela do Vale/MA.

2.3. No fim do ano as ruas, avenidas e praças serão decoradas com iluminação natalina,

ambientando o 
".p"ço 

,rU"no p"r, que as tamitiás possam contemplar a tradicional decoração de

Natal.

2.4. O proleto natalino 2022 para a cidade de Trizidela do Vale/MA terá como princípio a integraÉo da

popufaçâo âm tomo do brilho das luzes e do clima de uniâo e solidariedadê que o momento sugere.

2.S. Os itens necessários para sua realização são classificados como serviços comuns._A discriminaçâo dos

itens foi bita no presente Termo de Referéncia, atendendo as recomendaçÔes dos Ôrgãos de controle, para

qú; ; tenha uma licitação tegitima, licita, primando pela economicidade e vantajosidade, alcançando assim a

{ualidade dos serviços que seiao contratados para atender a demanda da pasta.

DA JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAçÃO EM GRUPO

O agrupamento dos itens, do modo proposto, visa conjugar objetos de semelhantes ramos de

atua[ad, que favoreçam uma maior participaçáo de empresas- de cada especialidade de interesse,

"o 
pà6o que mantem a padronização para os componentes ofertados.

A separação dos itens licitatórios poderia ocasionar incompatibilidade na montagem e nos reparos

entre as várias partes, o que pode ocasionar perda de material e aumento de custos

A Legislação prevê excepcionalmente a possibilidade de a Administração instaurar licitação global,

", 
q"r" sàrviços distinúC são agrupados, lassim entendido fornecimento de peças e mão de obra),

desde que essa condição, Oe iorma comprovada e justificada, decorra da necessidade de inter-

ielação entre os serviçós contratados, ou implique vantagem para a Administração.

A licitação, para a contrataçáo de que trata o objeto deste Termo de Referência e seus Anexos'

justifica-se pela necessidaáe de pieservar a iniegridade qualitativa do objeto, vez que vários

Endereço: Av. Deputado Carlos Mêlo, no í670'Bairro Aeroporto'Trizidela do Vale'Maranhão

CEP: 65.727-000- Site: wwrv.trizideladovale.ma.qov.br
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ESTADO DO MARANHÀO
PREFEITURÂ MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

CNPJ 1,1o. 37.564.033/0001'74
SECRETARIA i'UNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

ITEM ESPECIFTcAçÃo Dos sERvlços QUANT. UNIDAOE

VALOR
UNITÁRIO
ESTIMADO

RI

VALOR
TOTAL

ESTIMADO
R§

I

SERVIÇOS DE
DESINSTALAÇÁO,

INSTALAÇÃO.
MANUTENÇAO

PREVENTIVA E CORRETIVA DA

DECORAÇ
NATALINA

ÁO E ILUMINAÇÁO
DE PRACAS E RUAS DO

1 SV 777 .6õ4,83 777 .66,4,a3

prestadoresdeserviçospoderãoamplicardescontinuidade.dapadronização,bemassimem
ãii"riJ"o". gerenciaij e, áté .esro, aumento dos custos, pois a contrataçáo tem a finali'ltde de

formar um tõdo unitário. Some-se a isso a possibilidade de estabelecimento de um padrão de

qràiú"0ã 
" 

àficiência que pode ser acompanhado ao longo dos se,iços, o que fica sobremaneira

dificultado quando se lrata de diversos pÍestadores de serviços'

onãoparcelamentodoob,ietoemitens,nostermosdoart.23,§1",da1ein"8.666/1993'nesle
casó, se demonstra técnicá e economicamente viável e nâo tem- a finalidade de reduzir o caráter

iãró"titi* da licitação, visa, tâo somente, asseguraÍ a gerência segura da contrataçâo' e

oiincioalmente. assequrÍrr, não só a mais ampla competiçáo necessária em um procêsso licitatório,

;;;ffi;#;r'rirãsua finalioaoe e efetividade, que é a de atender a contento as necessidades

da Administraçáo.

O agrupamento dos itens faz'se nêcessário haja vista .a .economia de êscala' a eíiciência na

i"àÍ.-#à O" um único contrato e os transtornos que poderiam surgir com a existência de duas ou

;"i";t"t* para a execução e supervisâo do serviçoê ser prestado Assim' com destaque para

os princípios da eficiência e economicidade, é impÍescindível a licitação Por grupo'

O sêÍvico de manutencãO deverá Ser executado com o fomecimento de peças e enfeites' para

;#ü; ;;;;;i;; q;àriJ"o" o" prestaçáo, uma única empresa será responsabilizada e

deverá cobrir as falhas, tanto em peças, quanto êm sêrviços, nâo gerando custos adicionais'

O registro de preços é uma Íerramenta que serve para futura e eventual prestaÉo de serviços' com

demanda variávet. Nesse pro""r.á, ao adotar o registro dê preços para prestaÉo dos serviços do

nÀi"to acima. estamos visando a simplificaçâo e otimizaçáo dos processos de licitaÉo pala a

Ããi,i-"iiiiáiãà 
-p,:üri"ã 

órirá aspecto impórtanre é que com. o Íegistro de preços suprirá as

OãÁánãái'"ri"t"ntes, de acordo'como Íorem sendo requisitadas, não necessitando da reservâ

;;;;;ãrã ilarãiútio"o", utitizando os recursos financeiros dê forma sustentável.

oselementostécnicosdescritosnesteinstÍumentosâooSmínimosnecessáriosparaassegUrarque
ã .ã"t.t"iáá se dê de forma sãtisiatoria, com as mínimas condilõê's-técnicat^^"^9:^::.:11?d-:

exigidas,gainda,assegurarogastoracionaldosrecursospúblicos.Destaformaasespecflcaçoes
;;;ii""tü n".t"'t"-o-0" refeiência e seus anexos e as exigências editalícias são necessárias e

irôi"*i"ãirÀ" pàrá a ootençaó àe serviços de qualidade é que atendam às necessidades da

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

3. ESPECIFICAÇOES, QUANTITATIVOS E CUSTO ESTIMADO'

3.1.ovalormáximoadmissíVelparaprestaçãodosserviçosdoPÍesentetermo,elaboradocombase- 
nr ÀáOi" Oo. preços praticàdos no meicado, é de R$ 777.664,83 (setêcentos ê setenta ê sete

mil e seiscenios e sessenta ê quatÍo reais ê oitenta e três cêntavo§)'

P

Endereço: Av. Deputado Carlo3 Mêlo, no í670- Bairro Aêroporto- Trizidela do Vele-Meranhão
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verificar detalhamento no ermo de Referência

3.2. Serão aceitas até 02 (duas) casas decimais no preço unitário de cada item ofertado.

3.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas

neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

3.4. A existência de preços registrados não obriga a Secretaria Municipal de Cultura e a firmar as

contratações que deles-poderão advir, facultando-se a realizaçâo de licitação espec-ífica para a

contratação pretendida,' sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de

fornecimento em igualdade de condições.

4. DO ÓRGÂO GERENCIADOR.

4.1.A Secretaria Municipalde Cultura e Turismo do município de Trizidela do Vale (MA), através do

Setor de Compras irá gerenciar a prática de todos os atos de controle e administração do

Sistema de Registro de Preços (SRP), a ser gerado pela licitação-

5. CLASSTFTCAçÃO DoS SERyIçOS E FOR1;A DESELEÇÃO DO FORNESEDOR

5.1 Trata-se de serviço comum de engenharia de caráter continuado sem fornecimento de mão de obra em

regime de dedicaçáo exclusiva, a seicontratado mediante licitaçâo, na modalidade prêgão, em sua forma

eletrônica;

5.2 A prestação dos serviços nâo gera vínculo empregatÍcio entre os empregados da CONTRATADA e a
Administraçãó CONTRATANTE, veãando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e

subordinação direta;

S.3 O objeto foi agrupado em lote único por se tratar de serviços independentes com fornecimento de materiais.

Agrupar em iteniinviabilizaria a licitação, uma vez que haveria a possibilidade de contrataÉo de empresas

distintas para itens que se complementam;

5.4 O agrupamento dos itens servirá para garantir a contratação de todos os itens e proporcionar maior

vantage; econômica. Adicionalmente, iambém buscamos com o agrupamento a oümização da fiscalizaÉo

dos contratos, o que permitirá reduzir os custos operacionais e administrativos relacionados à fiscalizaçáo de

contratos.

6. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. A prestação dos serviços contratados deverá ocorrerem conformidade com o cronograma

de execução estabelecido no Termo de Referência.

6.2. A prestação dos serviços desta licitação será acompanhada por representa.nte do município,

designado pÉlra esse fim, iue atestará a conformidade da sua prestação' se1d9-]!e permitida a

assi;tência de terceiros. O recebimento se dará na forma da Lei Federal no 8.666/1993.

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, no 1670- Bairro AeropoÉo- Trizidela do Vale'Maranhão
CEP: 65.72?-000- Site: www.trizideladovale.ma.oov.br
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6.3. Os equipamentos que não atenderêm às exigências do Edital deverão ser substituÍdos pela

empresa coniratada, a qual deverá retirá-los no local em que se encontram e promover a imediata

substttuiçáo dos mesmos, sob pena da aplicação de penalidades prêvistas neste Edilal

6.4ogruzodeentregadosmateriaisseráde05(tíês)diasúteis,contadosdaordemde
Íornecimento, em remessa percelada, no seguinte endereço do órgão gerenciador: .-Secretaria
ür"1"úàr áãbrnrra e Turismo, Av. Dep. cadoJ Melo, 1670, Aeroporto, Trizidela do vale/MA'

6.5. Os produtos seÉo recebidos:

6.5.1. Provisoriamenle, a partir da entrega, para efeito de veriÍicação da conÍormidade com as

especificações constantes do Edital e da proposta.

6.5.2.DeÍinitivamente,apósaverificaçáodaconformidadecomasespeciÍicaçôesconstantesdo
Edital e da proposta, 

" 
sr" 

"on""qreÁte 
aceitaçáo, que se dará até 24 (vinte e quatro) horas do

recebimento provisÓrio.

6.6. Na hipótese de a veíÍicâÉo a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do

prá.o liráão, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do

esgotamento do píazo.

6.7. A administração rejeitaÉ, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as

especificações técnicas exigidas

7. AVALTAçÂo oo cusro

7.1. O custo estimado foi apurado a parlir de mapa de preços constante do processo adminisirativo'

elaborado tendo como base n" pl.íri." de preços nas ságuintes fontes de pes$risa: CONTRATO

óÉsiÉ rrruHrcrpro E DE oÜrno ónôÃo, PESQUISA DE PREÇos JUNro A

FORNECEDORES.

8. DA RUBRICA E OOTAçÂO ORçAMENTÁRA

8.1. Os íecursos para a prestaÉo dos seruiços do objeto do prese-nte regisÚo.d". ryry-"1,!"^":::1:
com os quantitaiivos eietivamente contratados, possuem dotaÉo orçamentâna proprE e seÍao

certificados por ocasião de cada contrataÉo.

8.1.1. A rubrica orçamentária é a que segue:

SECRETARIA MUNICIPAL OE CULTURA E TURISMO

ÓncÃo: 0z - Poder Executivo

úxúoe onçr,leNTÁRA: 0227 - Secretaria Municipal da Cultura e Turismo

FUNÇÂo: '13 - Cultura
SUBFUNçÂO: 1 22- AdminisÚação Geral

PROGRAMA: OO83 - Gestáo Administrativa
PRoJETO/ATIVIDAOE: 

-á.ózs 
- Manutençáo das atividadês da secretaria Municipal de

Cultura e Turismo.
Éieltexro og oesPEsA: 3.3.90.39.00 - outros Serv' de Têrc Pêssoâ Juridica

FoNTE: l5oooooooo - Recursos náo vinculados de lmpostos

ELEMENTO DE DESPESA: 3 3.90.30 00 - Material dê Consumo

26
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FONTE: 1500000000 - Recursos não vinculados de lmpostos

9.RESPONSÁVEI PELO TERMO DE REFERÊNCN

9.1. Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

í0. DO PAGAMENTO

í0.í. Após aceitação e ateste de recebimento definitivo dos serviços efetuado na Nota Fiscal, o
pagamento será efetuado no prazo de até 1O(dez) dias, após o fornecimentos dos serviços, desde
que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota
Fiscal, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de
Serviços e das certidÕes de regularidade fiscal: Prova de regularidade com a Fazenda Federal,
mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União e Previdenciária, conforme Portaria PGFN/RFB no 1751, de 02 de outubro de
20'14 Prova de Regularidade perante a Fazenda Estadua!, mediante apresentação das Certidões
Negativas de Débitos e da Dívida Ativa Estadual; Prova de Regularidade perante a Fazenda
Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de
Débitos Fiscais e Certidão Negativa de lnscrição na Dívida Ativa do Município; Prova de
Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Seruiço, demonstrando situação
regular mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF e Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), diretamente na conta que o fornecedor
apresentar em sua proposta.

10.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensaçâo financeira devida pela

Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante
a aplicação da seguinte fórmula:

EM=lxNxVP,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.
| = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

g=(TX) l= (6/100) l=0'00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

365

íí. DO REAJUSTE

11.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.

1í.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços

contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCfuIBGE
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

1í.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do último reajuste.

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, no í670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.qov.br
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í í.4. 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. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

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

11.6. 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 entáo em vigor.

11.7. 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.

11.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

12.04 GARANTIA

12.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução

13. OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE

13.1. São Obrigações da Contratante:

13.1.1. advertências à fornecedora, por escrito, quando os serviços náo estiverem sendo prestados

de forma satisfatória;

13.1.2 - lndicar servidor para fiscalizar os fornecimentos executados pela fornecedora;

13.1.3 - Atestar nas notas fiscaisffaturas a efetiva entrega do objeto da licitação; conforme ajuste
representado pela Nota de Empenho;

13.1.4 - Aplicar à fornecedora penalidades, quando for o caso;

13.'1.5 - Prestar à fornecedora toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita

execuçáo do Contrato.

13.1.5 - Efetuar o pagamento à fornecedora no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no
setor competente;

13.1.7 - Notificar, por escrito, à fornecedora da aplicação de qualquer sanção.

í4. OBRIGAçOES DA CONTRATADA

14.1. A CONTRATADA obriga-se a:

14.1.1. executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta,

com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, no 1670- Baino Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP : 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.qov.br
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14.1.2. fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e
quantidade especificadas, nos termos de sua proposta;

14.1.3. arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados
pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou

culposamente, ao município de Trizidela do Vale ou a terceiros;

14.1.4.responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e

as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à

Administração;

14.1.5. relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação

dos serviços;

14.1.6. não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na

condição de aprendiz para os maiores de quatoze anos; nem permitir a utilização do trabalho do

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

14.1.7. manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

14.1.8. não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigaçôes

assumidas, nem subcontratar qualquer.das prestações a que está obrigada, exceto nas condições

autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

14.1.9 arcar com o ônus decorrente de eventualequívoco no dimensionamento dos quantitativos de

sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos,

devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nâo seja satisfatório para o

atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos

do § 10 do art. 57 da Lei no 8.666, de 1993 do contrato.

í5. CONTROLE DA EXECUçÃO

15.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administraçáo, ao qual

competirá dirimii as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência

à Administração.

15.2. Afiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeiçôes

técnicas vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na

ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administraçáo ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei8.666/93.

15.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todos as ocorrências relacionadas com a

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente

Endereço: Av. Deputado Carlos Mêlo, no í670- Baino Aeroporto- Trizidela do Vale'Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.qov.br
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envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providencias cabíveis.

16. DO AUMENTO E SUPRESSÃO

16.1. No interesse da CONTRATANTE, o objeto da contratada poderá ser suprimido ou aumentado,
até o limite de 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, facultada a
supressão além desse limite, por acordo ente as partes, conforme disposto no artigo 65, parágrafo
primeiro e segundo, inciso ll, da Lei no 8.666/1993.

í7. DA SUBCONTRATAçÃO

í7.í. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

í8. ALTERAçÃO SUBJETTVA

18.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos
na licitação original; sejam mantidas as demais clausulas e condiçôes do contrato; não haja prejuízo

à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do

contrato.

í 9. FUNDAMENTAçÃO LEGAL

19.1. O objeto deste Termo de Referência se fundamenta na Lei Federal no 10.520, de 17 de julho

de 2002, regulamentada pelo Decreto Municipal no 02812019, Lei Complementar no. 12312006,

alterada pela Lei Complementar no 14712014 e Lei Complementar no 155/20't6, utilizando-se
subsidiariamente as normas da Lei no 8.ô66/93 e suas alterações e demais normas pertinentes.

20. DAS SANÇÔES ADMINISTRATTVAS

20.1.Comete infraçáo administrativa, nos termos da Lei no 8.666/93, da Lei no 10.52012002, a Contratada
que, no decorrerda contrataçâo:

20.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da propostr;

20.1 .2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível,

20.1.3. apresentar documentação falsa;

20.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

20.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;

20.1.6. nâo mantiver a proposta;

20.1 .7. cometer fraude fiscal;

20J .8. comportar-se de modo inidÔneo

Endereço: Av. Deputado Garlos Melo, no 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale'Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.oov.br
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20.2.4s sanções do item ecime também se aplicâm aos integrantes do câdestro dê reserva. em pÍegào
para registro de preços que, convocados, nâo honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

20.3. Considera-se comportamento inidôneo, êntre outros, a declaraÉo falsa quanto às condiçóes de
peÍticipaÇào, quânto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento dâ licitaçáo, mesmo após o êncerramento da Fasê dê lances.

20.4.cl licitante/adjudicatário quê cometeí qualquêr des infrações discriminadas nos subitens anlêriores
ficará sujeito, sem prejuízo da rêsponsabilidade civil ê criminal, às sêguintes sançóes

20.4.'1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquêlas que náo acarrêtârem pre.,ulzos

significativos ao objeto da contrataçáo;

20.4.2. Multa de l0% (dez por c€nto) sobre o valor êstimado do(s) itêm(s) prejudicado(s) pêla conduta
do licitantei

20.4.3. Suspensáo de licitar e impedimento de contratar com o órgâo, entidâde ou unidade
administrativa pele qual a Administraçáo Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;

Endereço: Av. Dêputado Ceíos Íltelo, no 1670' Bairro Aeroporto- Trizidele do Valê-Maranhão
cEP: 65.727-000- site: !44!lI!!.ic9!49y3!gM.@I

20.4.4. Oecla:s.çâo dê inidoneidade pare licitar ou contratar com a AdministrãÉo PÚblica, enquanto
perdurarem os motivos determinântês da punição ou até que se,a promovida a reabilitâÉo
perante a própria autoridade que aplicou a pênalidade, que sêrá concedida sempre que a

Contratada ressarcir a Contretante pelos prejuÍzos causados.
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20.5.4 penalidade de multa pode ser aplicada cumulâtivamente com as demais sanções.

20.6. Sê, durantê o pro@sso de aplicaÉo de penalidadê, houver indicios de prática de inÍrâÉo
administretiva tipificada pela Lêi no 12.84ô, de 1o de agosto de 2013, como ãto lesivo à administraçáo
públice municipal, cópias do processo administrativo ne@ssárias à apuraçáo da responsabilidade da
êmpresa deveráo seÍ Íemetidas à eutoridade competênte, com despecho fundamêntado, paÍa ciênciâ

e decisão sobrê a eventuâl instauraçáo de investigaçáo preliminar ou Procêsso Administrâtivo de
Responsabilizeçáo - PAR.

20]. A apureÉo e o julgamento das demais inftações administrativas náo consideradas como ato lesivo à
Administreçáo Públicâ municipal nos termos da Lei n" 12.846, de 1o de agosto de 2013, sêguirào seu rito
normal na unidade administrativa.

2O.8. O processamento do PAR náo intêrfere no seguimênto regular dos pÍocêssos administrativos
especíicos para âpuraçáo da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal
resultântes de ato lesivo cometido por pêssoa iuridicâ, com ou sem a participaçào de egenê público.

2O.9. Caso o valor da multa nâo sêja sufciente para cobrir os prejuizos causados pela condute do licitante,

a Prefoitura Municipâl de Trizidela do Valê poderá cobrar o valor remanêscante judicialmente, conÍormê
artigo 4í9 do Código Civil.

20.10. A aplicaÉo de qualquer das penalidâdes previstas realizar-se-á em procêsso administrativo que

assegurará o contraditório ê a ampla dêfêsa ao licitante/edjudicatáÍio, obsorvando-se o procedimento
prêvisto na Lei no 8.666, de 1993, e subsidiariamente ne Leino 9.784, dê'1999.

20.í 1. A autoridãde compêtente, nâ âplicaÇâo das sançóês, levará êm consideraçáo a gravidade da conduta

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à AdministraÉo' observado o
principio dâ proporcionalidade.
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20.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CADASTRO MUNICIPAL DE
FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS.

20.1 3. As sanções por etos praticados no decorrer da contrataçâo estâo previstas no Termo de Referência.

2í. CRIÉRIO DE EXCLUSIVIDADE

21 .1. Os itens cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) sâo exclusivos de Microempresas (ME) ou
Empresas de Pequeno Porte (EPP), conforme Art. 48, inciso l, da Lei Complementar n.- 12312006;

21 .2. A licitaçâo obedecerá ao Art 48 da Lei Complementar 12312006, observando-se a ressalva de que
somente poderão participar as Microempresas MEI ou Empresas de Pequeno Porte (EPP). conforme
estabelece a Lei Complementar n- 12ô12006. com redaçáo dada pela Lei Complementar n- 14712014. em seu
artigo 48". inciso lll. Em nâo havendo o interesse de participaÉo nêsses itens, de, no mÍnimo, 03 (trêsl,
Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), será admitida a participação de outras empreses,
aplicando-se, outrossim, os critérios de desempate previsto para as Microempresas (ME) ou Empresas de
Pequeno Porte (EPP), pelas LC's 12312006 e 14712014;

21 .3. A critério da administraçâo pública e em observância ao artigo 49, incisos ll e lll, da Lei Complementar n-
12312006, não aplicará o disposto no item acima, quando:

21-3.1. Não houver um mÍnimo de 3 [três] empresas competitivas enquadradas como microempresas ou
êmpresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências
estabelecidas no instrumento convocatório; e

21 .3.2. O tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for
vantajoso paru e administraçâo pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser
contratado.

22.DA PROPOSTA DE PREçOS

221. As Propostas de Preços deverão conter as especificações descritas no objeto especificado no
item 1, e anexo "llA" deste Termo de Referência;

22.2. O julgamento das propostas efetuar-se-á pelo critério de' Menor Preço Global", objetivando a
melhor contratação para o órgão CONTRATANTE;

22.2.1. Justificativa adoção de licitação por Lote:

Compete a administração buscar o menor dispêndio possível de recursos, assegurando
a qualidade da aquisiçâo e/ou da prestação do serviço, o que exige a escolha da
solução mais adequada e eficiente dentre as diversas opções existentes já por ocasião
da definição do objeto e das condiçóes da contratação, posto que é essa descrição que
impulsiona a seleção da proposta mais vantajosa, objetivo precípuo da licitaçâo, nos
termos do artigo 2- do Regulamento. Nessa linha e a lição de Marçal Justen Filho:

"Como regra, as contratações promovidas pela Administraçáo
apresentam um custo. Esse custo consiste não apenas no montante de
recursos públicos * transferidos a terceiros. Mais que isso, o custo imposto
à Administraçáo se relaciona com a necessidade de opção entre diversas
soluções mutuamente excludentes. Quando a Administração desembolso
um montante de recursos para uma contratação determinado, o referido

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, no í670- Baino Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP: 65.7 27 -000- Site: www.trizideladovale.ma.qov.br
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montante não podeÉ ser utilizado poro promover outras atividades. Por
isso, existe o dever de o Administraçáo desembolsar o menor valor
possível poro obter uma prestação porque isso lhe assegurará a
possibilidade de desenvolver ouÍas atividade§ com os recursos
remanescentes. A vantagem caracteriza-se como o adequaÉo e
satisfaÉo do interesse colelivo por via da execuÉo do contrato. A maior
vantagem possÍvel conÍigura-se pela conjugação de dois aspectos inter-
relacionados. Um dos ângulos relaciona-se com a prestação o ser
executado por porte da Administração; o oulro vincula-se à prestaÉo à
cargo do particulaÍ. A maior vantagem apresenta-se quando o
Administração assumir o dever de realizar a preslação menos onerosa e o
particular se obrigar o realizar o melhor e mais completo prestaçáo.

ConÍigura-se, portanto, uma relaÉo custo-bênefício. A maior vantagem
corresponde à situação de menor custo e maior benefício para a
AdministraÉo." (grifou-se).

"Proíbe-se a aplicaçâo dê recursos públicos em empreêndimentos com
dimensões não estimadas ou estimadas êm perspectivas irreais,
inexequíveis, onerosas ou nâo isonômicas. Nâo poderá ser desencadeado
um empreendimento sem seÍem cumpridas todas as exigências prévias.

Nem sequer poderá iniciar-se a licitaÉo sem o cumprimento de tais
requisitos, que se inserem na fase interna da atividade administrativo. (...).

As duas finalidades básicas da etapa interna A primeira finalidade da Lei é
evitar contrataçÕes administrativos deÍeituosos, assim entendidas aquelas
que se inviabilizem ao longo da execução do objeto ou que não
assegurem o aproveitamento mais eÍicientê dos recursos públicos. OutÍa
finalidade legal é promover uma licitaçâo sati§fatório, reduzindo o risco de
conflitos, impugnaçóes e atrasos. A definiçâo do contrato e a fixação das
condiçÕes da licitaçáo. Para atingir essas duas finalidades, é imperioso
que o AdminisÍaçâo identiÍique de modo perfetto o objeto a ser executado,
a presenÇa dos requisitos legais de admissibilidade da contrataÉo e a
conveniência da solução a seÍ adotada paro execução do objeto
contratado. Essa é a primeira etapa o ser cumprida pela Administração."
(grifou-se).

A partir dessas premissas é que se deve avaliar o parcelamento do objeto, sem
esquecêr que, a rigor, objetos divisÍveis, complexos ou de naturezas distintas devem
ser parcelados em itens independentes com vistas à ampliaÉo da compêtitividade -
princÍpio básico da licitação -, propiciando, assim, que os licitantes apresentem
propostas individualizadas para cada um deles, de acordo com suas condições, e,

igualmente, que o julgamento seja Íeito em relação a cada qual, o que usualmente
rêsuta em preços mais vantajosos. O não parcelamênto do objeto, seja para os fins da
adoçáo de um objêto único ou mesmo do agrupamento de ilens em lotes - que por

óbvio devem guardar compatibilidade entre si, admitir julgamento com base em um
mêsmo critério e permitir execuÉo por um mesmo fornecedor por sua vez, deve ser
visto com cautela e exige justificativa adequada e consistenle, já que ao menos em
tese reduz â competitividade, na medida que impõe a cotaÉo do global ou de todos os
itens que compõem cada lote pelos particulares, e pode também náo resullar na

escolha da proposta efetivamente mais vantajosa, em viÍtude de o julgamento

Endereço: Av. Deputado Ceíos Mêlo, no í670- BalrÍo Aêroporto- Trizidela do Valê-Meranhão
cEP: 65.727-000- Site: !4!4!ld3!.!&lê!Ey3!e43,g!!
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considerar o custo total do objeto ou de cada lote definido, conforme o caso, e não dos
itens isolados. Bem por isso é que a decisão relativa à divisão ou não do objeto deve
ser motivada em cada caso concreto e deve ser precedida de estudos do mercado
específico ainda na fase interna da contrataçáo, que evidenciem a vantagem sob a
ótica técnica e/ou econômica.

Neste sentido, esclarecemos que nossa análise aponta para o não parcelamento do
objeto. Uma vez que quando reparamos o conjunto de serviços especificados,
conforme padrão adotado, tempestividade, eficiência administrativa e economicidade
na junção dos itens em apenas um lote.

22.3. A Proposta de Preços deverá conter descrição completa do objeto da presente licitação, com
indicação dos itens (cotadosl, em especial a marca do objeto, em conformidade com as
especificações deste Termo de Referência;

22.4. Preço unitário e o valor total da proposta. Nos preços propostos deverâo estar incluídos, além
do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza
e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a execução do objeto deste Termo de
Referência;

22.5. Prazo de validade da Proposta de Preço não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data da
sessáo de abertura da Sessão Pública;

22.6. Descriçáo 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;

22.7. Crilério de aceitabilidade dos Preços:

22.7.1. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente do País lReal - R$l;

22.7.2. Os preÇos e lances ofertados deveráo possuir o valor com no máximo 02 [duas] casas
decimais apos a virgula [*,>«];

22.7.3. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável;

22.7.4. O licitante que não mantiver sua Propostaiicará sujeito às penalidades;

22.7.5. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados
pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os produtos serem fornecidos sem
quaisquer ônus adicionais.

23. ANEXO:
23.1. l. Relaçáo das peças, enfeites de decoração que serâo adquiridas.
23.2.11 - Planilha estimativa de gasto com instalação, desinstalaçâo, manutenção preventiva e corretiva da

decoração natalina.
23.3. lll. Relação das peças e enfeites já existentes.

Endereço: Av. Deputado Garlos Mêlo, no 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.qov.br
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

RELAçÃO DAS PEçAS, ENFEITES DE DECORAçÃO AUE SERÃO ADQUIRIDAS

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, no 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale'Maranhão
CEP ; 65.7 27 -000- Site: rrnrnrv.trizideladovale.ma.sov.br

ITEM DESCRÇÃO QUANT. UNID.

VALOR
UNITÁRIO
ESNUADO

RI

VALOR
TOTAL

ESTIMADO
R$

1

ÁnvoRe DE NATAL PINHEIRO ALEMÃ

VERDE, ALTURA DE APROXIMADAMENTE

18OCM, 580 GALHOS, COM BASE DE METAL

OU PúSTICO.

12 UND 968,09 1í.617,08

2
ÁRVORE DE NATAL PINHEIRO ALEMA VERDE,
ALTURA DE APROXIMADAMENTE í5OCM, 345
GALHOS. COM BASE DE METALOU PúSTCO

UND 619,09 7.429,08

3

pATNEL DE tLUMTNAÇÃO. ESPECIFICAÇÃO:
PAINEL DE ILUMINAÇAO EM FORMATO DE
ESTRELAS, PARA INSTALAÇÃO EU BRAÇO DE
LUMINÁRIA DE RUA COM APROXIMADAMENTE
1,9OXO,8OM, EM FORMATO DE CONSTELAÇÃO,
CONFECCIONADOS EM FERRO E COM BASTE
PARA FIXAÇÃO, REVESTIDO EM MANGUEIRA
LUMINOSA 220V, COR BRANCA.

50 UND 31 3,00 15.650,00

4
coRDÃo PrscA coLoRrDo ILUMINAÇÃO

ENFEITE NATAL, COM 1OO LEDS, 1O METROS,

220 VOLTS.

300 UND 175,33 52.599,00

5

coRDÃo PrscA coloRrDo ILUMINAÇÁO

ENFEITE NATAL, COM 2OO LEDS, 15 METROS,

220 VOLTS.

300 UND 191,67 57.501,00

6
PISCACASCATA, 120 LED úIUPNORS, COR

BRANCA, 220 VOLTS, 3 METROS.
300 UND 82,59 24.777,00

7
PISCA CASCATA, 120 LED úUPEORS, COR

COLORIDO, 220 VOLTS, 3 METROS.
300 UND 87,09 26.127,00

I
coRDÃo PrscA TLUMTNAÇÃO ENFEITE NATAL,

COR BRANCO QUENTE COM 1OO LEDS, 10

METROS, 220 VOLTS.

400 UND 117,47 46.988,00

I

FITA LED, COM
APROXI MADAMENTE O5 METROS,

12 VOLTS, COR BRANCO, COM

CONTROLADOR BIVOLT, RESISTENTE À

Áeun.

400 UND 118,57 47.428,00

10
FESTAO ENFEITE DE NATAL, COR DOURADO,

TAM.6CM X 2M.
300 UND 13,20 3.960,00

1'l
FESTAO ENFEITE DE NATAL , COR AMARELO,
TAM.6CM X 2M.

300 UND 13,20 3.960,00

12
FESTAO ENFEITE DE NATAL , COR AZUL, TAM.

6CM X 2M.
300 UND 13,20 3.960,00

't3 FESTÃO ENFEITE DE NATAL, TIPO: VERDE

FOSCO NEVADO, TAM. 7CMX2M.
400 UND 13,58 5.432,00

14
FESTAO ENFEITE DE NATA, COR
VERDE ESCURO COM NEVADO, TAM. 8CM X

2M.

400 UND 14,73 5.892,00

35
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15

FESTAO ENFEITE DE NATA, COR
VERDE ESCURO COM NEVADO, TAM.gCM X

2M.

400 UND 17,00 6.800,00

í6 FESTÃO ENFEITE DE NATAL, COR
VERDE, TAM. í1CMX2M.

400 PCT 16,00 6.400,00

17
BOLA NATALINA
PACOTE COM

VERMELHO.

DECORADA, TAM

12 UNIDADES,

6CM,

coR 500 PCT 8.665,00

18

BOLA NATALINA DECORADA, TAM
PACOTE COM 12 UNIDADES,

VERMELHO.

8CM,

coR 600 PCT 20,32 12.192,00

19
BOLA NATALINA, TAM. 10 CM, CORES

VARIADAS, PACOTE COM 12 UNIDADES.
700 PCT 23.32 16.324,00

20
BOLA NATALINA, TAM. 1O CM, COR

VERMELHO. PACOTE COM 12 UNIDADES.
700 PCT 23,32 16.324,00

21
BOLA NATALINA, TAM. O8CM, COR
VERDE, PACOTECOM 12 UNIDADES.

700 PCT r 9,65 13.755,00

22
BOLA NATALINA, TAI'. O8CM, COR DOURADA

PACOTE COM 12 UNIDADES,
700 PCT í 3.293,00

23 BOLA NATALINA MISTO ESPIRAL VERMELHO 500 PCT 17,50 8.750,00

24 BOLA NATALINA ESPIRAL DOURADO 500 UND 17,50 8.750,00

25
BOLA NATAL DOURADA 4CM PACOTE COM

12 UNIDADES
1000 UND 18,92 18.920,00

26
BOLA DE NATAL MISTA DOURADA 6CM

PACOTE COM 12 UNIDADES
500 UND 26,83 13.415,00

27
BOLA DE NATAL ESPELHADA, TAM. IOCM ,

COR VERMELHO.
1000 UND 't8,20 18.200,00

BOLA DE NATAL ESPELHADA, TAM. 1OCM,

COR PRATA.
1 000 UND 22,50 22.500,00

29
BOLA DE NATAL LISA, TAM. IOCM, COR

DOURADA.
1 000 UND 22,50 22.500,00

30 ENFEITE NATALINO FLOR, TAMAHO 18.5CM. 500 UND 21 ,00 10.500,00

31 ENFEITE NATALINO FLOR, TAMANHO 8.sCM. 500 UND 15,00 7.500,00

32
ENFEITE BORBOLETA GLITTER, TAMANHO
75CM X gCM 500 UND 14,50 7.250,00

33 ENFEITE BORBOLETA 14.5 CM. 500 UND 17,75 8.875,00

34

FITA NATALINA, COR VERMELHO COM

BORDA DOURADA, TAM.6.3CM X 3MTS, COR

VERMELHO.

500 UND 20,56 10.280,00

35
ENFEITE NATALINO LAÇO DOURADO CI
GLITER, TAIIANFIO 1 OCM.

500 UND 16,42 8.210,00

36
ENFETTE r\lATAlTNO LAÇO DOURADO C/ GLTTER,

TAMANHO 16CM.
500 UND 21,94 10.970,00

37
ENFETTE NATALTNO r-AÇO VERMELHO C/

DETALHES DOURADOS, TAMANHO 1OCM.
500 UND 16,25 8.r25,00

38

MANGUEIRA CORDA LUMINOSA EM LEDS -
DECORATTVA. ESPECTFTCAçÁO: COR AZUL,
MANGUEIRA DE 13MM DE DIAMETRO, CORTE A
CADA METRO, COM 36 LEDS POR METRO
(UÍruIUO), LEDS DEITADOS PARA UMA VISÁO
EM 360 GRAUS. POTÊNCA MÍNIMA OE 3WMT.
USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2

2000 METRO 15,50 31.000,00

36

17,33

'18,99

28
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FIOS, TENSAO 220 VOLTS. A CADA 1OO METROS
DE MANGUEIRA CONTENDO: 5 CABOS DE
FORÇAS, 5 - EMENDAS (CONECTORES DE
INTERCONEXÃO) E 5 CAPAS TERMINAÇÃO
í3MM LEDS NA COR AZUL.

39

MANGUEIRÁ/CORDA LUMINOSA EM LEDS -
DECORATTVA. ESPECTFICAÇÃO: COR 

^BRANCO
FRIO, MANGUEIRA DE í3MM DE DIAMETRO,
CORTE A CADA METRO, COM 36 LEDS POR
METRO (MíNIMO), LEDS DEITADOS PARA UMA
V|SÃO EM 360 GRAUS. POTENCIA MÍNIMA DE
3WMT. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA
DE 2 FIOS, TENSÃO 220 VOLTS. A CADA 'IOO

METROS DE MANGUEIRA CONTENDO: 5 CABOS
DE FORÇAS, 5 EMENDAS (CONECTORES DE
INTERCONEXÃO) E 5 CAPAS TERMINAÇÃO
13MM LEDS NA COR BRANCO FRIO.

2000 METRO 15,30 30.600,00

40

MANGUEIRA/CORDA LUMINOSA EM LEDS -
DECORATTVA. ESPECTFTCAÇÁO: COR FRANCO
QUENTE, MANGUEIRA DE'I3MM DE DIAMETRO,
CORTE A CADA METRO, COM 36 LEDS POR
METRO (MÍNIMO), LEDS DEITADOS PARA UMA
VISÃO EM 360 GRAUS. POTENCIA MINIMA DE
3WMT. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA
DE 2 FIOS, TENSÃO 220 VOLTS. A CADA 1OO

METROS DE MANGUEIRA CONTENDO: 5 CABOS
DE FORÇAS, 5 EMENDAS (CONECTORES DE
INTERCONEXÁO) E 5 CAPAS TERMINAÇÃO
13MM LEDS NA COR BRANCO QUENTE.

2000 METRO 15,50 31.000,00

41

MANGUEIRÀCORDA LUMINOSA EM LEDS -
DECORATIVA. ESPECIFICAÇÃO: COR VERDE,
MANGUEIRA DE 13MM DE DIAMETRO, CORTE A
CADA METRO, COM 36 LEDS POR METRO
(MíNIMO), LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO
EM 360 GRAUS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3WMT.
USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2

FIOS, TENSÃO 220 VOLTS, A CADA lOO METROS
DE MANGUEIRA CONTENDO: 5 CABOS DE
FORÇAS, 5 EMENDAS (CONECTORES DE
TNTERCONEXÁO) E 5 CAPAS TERMINAÇÃO
13MM LEDS NA COR VERDE.

2000 METRO 15,50 31.000,00

42

MANGUEIRÁ/CORDA LUMINOSA EM LEDS -
DECORATTVA. ESPECIFICAÇÃO: COR
VERMELHA, MANGUEIRA DE 13MM DE
DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM 36
LEDS POR METRO (MíNIMO), LEDS DEITADOS
PARA UMA VISÁO ÊM 360 GRAUS. POTÊNCIA
MíNIMA DE 3WMT. USO INTERNO/EXTERNO,
MANGUEIRA DE 2 FIOS, TENSÃO 220 VOLTS, A
CADA lOO METROS DE MANGUEIRA
CONTENDO:5 CABOS DE FORÇAS, 5 EMENDAS
(coNEcroRES DE TNTERCONEXÃO) E 5 CAPAS
TERMINAÇÃO 13MM LEDS NA COR VERMELHA.

2000 METRO 15,54 31.080,00

VALOR TOTAL ESTI]úADO COÍú PEçAS DE DECORAçÃO R$ 7t16.'198,16

37
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ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA

PLANILHA ESTIMATIVA DE GASTO COM INSTALAçÃO, DES-INSTALAçÃO, MANUTENçÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DA DECORAçAO NATALINA

ITEM ESPECTFTCAçÃO DOS SERVTçOS QTDE UND

VALOR
UNITÁR!O
ESTIMADO

R$

VALOR
TOTAL

ESTIMADO
R$

43

SERVIÇOS DE INSTALAÇAO,
DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÂO
PREVENTIVA E CORRETIVA DA
DECORAÇÂO E TLUMTNAÇÁO NATALINA DE
PRAÇAS E RUAS DO MUNICIPIO DE
TRIZIDELA DO VALE - MA, DAS PEÇAS
OUE SERÃO ADQUIRIDAS E AS PEÇAS JÁ
EXTSTENTES (PROCESSO
ADM r N I STRATTVO No 261 OO01 t2021).

1
SERVI

Ço
31.166,67 31.166,67

VALOR TOTAL 3í.í 66,67

Endereço: Av. Deputado Carlos Mêlo, no 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.qov.br
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neuçÃo DAS eEçAS E ENFEITES lÁ exsreltes

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, no 1670- Bairro AeropoÉo- Trizidela do Vale'Maranhão
CEP : 65.727 -000- Site: www.trizideladovale.ma.oov.br

PROCESSO ADMI

ITEM DESCRTçÃO QUANT

1

Painel de iluminaçâo. EspeciÍicaçâo: Painel de iluminaçáo em formato de estrelas, para

instalaçâo em braço de luminária de rua com aproximadamente 1,90x0,80m, em formato
de constelaçâo, confeccionados em ferro e com baste para fixação, revestido em

mangueira luminosa 220v, cor branca.

56

2

Presépio. Especificaçâo: presépio com seis
anjos com aproximadamente 2,50m de altura,

peças tridimensionais estilizado, sendo
confeccionados em ferro revestidos em

luminosa cor branca 220v e iluminado com luzes cenográftca enr azul de 400v; 01 José
com 2,30m de altura confeccionado em ferro com luz de LED cor branca 220vi 01 Maria
com 2,00 de altura conÍeccionado em brro, contornada com mangueira luminosa cor
branca 22Ov e preenchida com luz de LED ou similar cor branca 220v:01 manjedoura
com 1,00m de comprimento confeccionado em ferro, contomado em mangueira
luminosa cor branca 220v e preenchido com luz LED ou similar cor branca220v.

2

3
Estre Espêcmcaçâo: éstrela iluminada com altura de 40cm, confeccionada em feno e
cOm haste para fixaçâO nas arvores, revestidas em mangueira luminOSa cor branca

220v.

4
de natal. árvore de natal ilum espiral com estrela no

topo, 05 (cinco) pontas medindo aproximadamente 1,65mx 0,70m, confeccionado em

de revestida e ra luminosa branca fixa
56

7

de Especificação árvore de natal com tamanho total de 1 4m

altura com base central de 12m de altura em tubo de três polegadas ou material

semelhante e decorado com 120 estrelas em tamanhos diversos, sendo 20 estrelas de
1,20m de altura,20 estrelas com 1,00m de altura,20 com 0,80m de altura,20 com

0,ô0m de altura, 30 com 0,40m de altura e 30 com 0,20m de altura; 01 estrela de oito
pontas com 2,00m de altura na ponta da arvores, todas confeccionadas em ferro e

revestidas com nosa na cor branca 220v

2

8

manho total de Tm de
altura com uma base central de 5m de altura em tubo de três polegadas ou material

semelhantes e decorada com 80 estrelas em tamanhos diversos, em quantidades
proporcionais ao do item anterior, com uma estrela maiorde oito pontas com 1,00 na

ponta da arvore, todas confeccionadas em ferro e revestidas com manguêira luminosa

na cor branca 220v

2

39

46
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ANEXO II
MODELO DE CARTA PROPOSTA DE PREÇO

PROCESSO ADMINISTRÂTIVO No 1209001 12022
PREGÃO ELETRÔNICO NO PE.5712022

À
Pregoeira do Município de Trizidela do Vale (MA)

Assunto: Proposta de Preços ref. ao PE no 5712022

Nossa proposta tem preço total de R$= (valor numérico e por extenso).

CondiçÕes de Pagamento:

Endereço: Av. Deputado Garlos Melo, no 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale'Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale'ma.qov.br

DADOS DA EMPRESA
Razão Social da Empresa:

Nome Fantasia:

CNPJ: INSCRICÃO ESTADUAL:

ENDERECO: CEP: MUNICIPIO:

TELEFONES EMAIL:
REPRESENTANTE LEGAL P/ ASSINATURA DA ATA/CONTRATO

NOME COMPLETO:
RG: EMISSOR: CPF

ENDERECO: CEP: MUNICIPIO:

TELEFONES: EMAIL:

BANCO AGÊNCIA c/c

ITEM ESPECTFTCAçÃO DOS SERV!çOS QTDE UND
VALOR

UNITÁRIO
R$

VALOR
TOTAL RS

1

SERVIÇOS DE INSTALAÇAO,
DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇAO
PREVENTIVA E CORRETIVA DA
DECORAÇÃO E ILUMINAÇÁO NATALINA DE
PRAÇAS E RUAS DO MUNICIPIO DE
TR|Z|DELA DO VALE - MA, DAS PEÇAS
QUE SERÃO ADQUIRIDAS E AS PEÇAS JÁ
EXISTENTES. (PROCESSO
AD Mt Nt STRATIVO No 261 0001 12021).

1
SERVI

Ço

VALOR TOTAL

40

Apresentamos a pregoeira e sua equipe de apoio, nossa proposta objetivando seleção de proposta visando o

REGISTRO DE PREÇOS para contrataçâo de empresa especializada no fornecimento de materiais e enÍeites

natalinos e prestação de serviços de instalaçâo, manutenção e retirada de decoraçÕes e iluminação natalina de

praças e ruas do município de Trizidela do Vale/MA de interesse da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo,

toniorme licitado pelo PREGÂO ELETRÔNICO No Y\y\X12022. Segue proposta com descriçáo dos itens na

planilha abaixo:
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Validade da Proposta:
Dectaro para fins oe participaçao no PREGÃO ELETRÔNICO No XXX)U2022 que nos preços propostos

encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros Ônus que porventure possam

recair sobre o obleto do presente Pregão.

Localidade, data, mês e ano

Assinatura do Representante da Empresa

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, no 1670- Bairro AeropoÉo- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP: 65.727{00- Site: www.trizideladovale.ma.qov.br
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ANEXO IUA
DETALHAMENTO DA PROPOSTA DE PREçO

pRocEsso ADMlNlsrRATlvo No 1 209001 12022
PREGÃO ELETRÔNICO NO PE,5712022

À
Pregoeira do Município de Trizidela do Vale (MA)
Assunto: Proposta de Preços ref. ao PE no 5712022

Endereço: Av. Deputado Garlos Melo, no 1670- Bairro Aeroporto- Trlzidela do Vale-Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.qov.br

\ CPL _ TRZIDELA DO VALE
120900U2022

FLS.

RLIB-fln;k

1, a.a1 ,

ITEM DESCilÇÃO QUANT. UNID.
PREçO

UNITÁRO R$
PREçO

TOTAL R$

I

ÁRvone DE NATAL PtNHEtRo ALEMÃ

VERDE, ALTURA DE APROXIMADAMENTE

18OCM, 580 GALHOS, COM BASE DE METAL

OU PúSTICO.

't2 UND

2
TRVoRE DE NATAL PINHEIRO ALEMÃ VERDE,
ALTURA DE APROXIMADAMENTE 15OCM, 345
GALHOS, COM BASE DE METAL OU PúSTCO

12 UND

3

pATNEL DE TLUMTNAçÃO. ESPECIFICAÇAO:
PATNEL DE TLUMTNAÇAO EM FORMATO DE
ESTRELAS, PARA INSTAI.AÇÃO EM BRAÇO DE
LUMINÁRIA DE RUA COM APROXIMADAMENTE
1,gOXO,8OM, EM FORMATO DE CONSTELAÇÃO,
CONFECCIONADOS EM FERRO E COM BASTE
PARA FIXAÇÃO, REVESTIDO EM MANGUEIRA
LUMINOSA 220V, COR BRANCA.

50 UND

4
coRDÃo PrscA coloRrDo ILUMINAÇÃO

ENFEITE NATAL, COM lOO LEDS, 10 METROS,

220 VOLTS.

300 UND

5

coRDÃo PtscA coLoRlDo ILUMINAÇÃO

ENFEITE NATAL, COM 2OO LEDS, 15 METROS,

220 VOLTS.

300 UND

6
PISCACASCATA, 120 LED úMPADAS,COR
BRANCA, 220 VOLTS, 3 METROS.

300 UND

7
PISCA CASCATA, 120 LED LAMPADAS, COR

COLORIDO, 220 VOLTS, 3 METROS.
300 UND

8

coRDÃo PlscA TLUMTNAÇÃo ENFEITE NATAL,

COR BRANCO QUENTE COM 1OO LEDS, 10

METROS, 220 VOLTS.

400 UND

I

FITA LED, COM
APROXI MADAMENTE O5 METROS,

12 VOLTS, COR BRANCO, COM

CONTROLADOR BIVOLT, RESISTENTE À

Áoun.

400 UND

10
FESTAO ENFEITE DE NATAL, COR DOURADO,

TAM.6CM X 2M.
300 UND

11
FESTAO ENFEITE DE NATAL , COR AMARELO,
TAM. 6CM X 2M.

300 UND

12
FESTAO ENFEIÍE DE NATAL , COR AZUL, TAM.

6CM X 2M.
300 UND

13 FESTÃO ENFEITE DE NATAL, TIPO: VERDE 400 UND

42
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Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, no 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP:. 65.7 27 -000- Site: www.trizideladovale.ma.qov.br

120900u2022

FLS.-
RUB-

FOSCO NEVADO, TAM. 7CMX2M.

14
FESTAO ENFEITE DE NATA, COR
VERDE ESCURO COM NEVADO, TAM. 8CM X

2M.

400 UND

FESTAO ENFEITE DE NATA, COR
VERDE ESCURO COM NEVADO, TAM.gCM X

2M.

400 UND

16
FESTÃO ENFEITE DE NATAL, COR
VERDE, TAM. 11CMX2M.

400 PCT

17

BOLA NATALINA DECORADA, TAM.

PACOTE COM 12 UNIDADES,

VERMELHO.

6CM,

coR 500 PCT

18
BOLA NATALINA DECORADA, TAM

PACOTE COM 12 UNIDADES,

VERMELHO.

8CM,

coR 600 PCT

19
BOLA NATALINA, TAM. 1O CM, CORES

VARIADAS, PACOTE COM í2 UNIDADES.
700 PCT

20
BOLA NATALINA, TAM. 10 CM, COR

VERMELHO, PACOTE COM 12 UNIDADES.
700 PCT

21
BOLA NATALINA, TAM, O8CM, COR
VERDE, PACOTECOM 12 UNIDADES.

700 PCT

22 BOLA NATALINA, TA['. O8CM, COR DOURADA

PACOTE COM í2 UNIDADES.
700 PCT

23 BOLA NATALINA MISTO ESPIRAL VERMELHO 500 PCT

24 BOLA NATALINA ESPIRAL DOURADO 500 UND

25
BOLA NATAL DOURADA 4CM PACOTE COM

12 UNIDADES
1000 UND

26
BOLA DE NATAL MISTA DOURADA 6CM

PACOTE COM 12 UNIDADES
500 UND

27
BOLA DE NATAL ESPELHADA, TAM. 1OCM

COR VERMELHO.
1 000 UND

28
BOLA DE NATAL ESPELHADA, TAM. IOCM,

COR PRATA.
1 000 UND

29
BOLA DE NATAL LISA, TAM. 1OCM, COR

DOURADA.
1000 UND

30 ENFEITE NATALINO FLOR, TAMAHO 18,5CM. 500 UND

31 ENFEITE NATALINO FLOR, TAMANHO 8.5CM. 500 UND

32
ENFEITE BORBOLETA GLITTER, TAMANHO
75CM X gCM 500 UND

33 ENFEITE BORBOLETA 14.5 CM. 500 UND

34

FITA NATALINA, COR VERMELHO COM

BORDA DOURADA, TAM.6.3CM X 3MTS, COR

VERMELHO.

500 UND

35
ENFEITE NATALINO LAÇO DOURADO CI
GLITER, TAI/,IANHO 1 OCM.

500 UND

36
ENFETTE MTAL|NIO LAÇO DOURADO C/ GLITER,

TAiIANHO 16CM.
500 UND

37
ENFETTE NATALTNO LAÇO VERMELHO C/

DETALHES DOURADOS, TAMANHO 1OCM.
500 UND

43
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- TRIZIDELA DO VALE
l20900r/2022

38

MANGUEIRA CORDA LUMINOSA EM LEDS -
DECORATIVA. ESPECIFICAÇÃO: COR AZUL,
MANGUEIRA DE 13MM DE DIÂMETRO, CORTE A
CADA METRO, COM 36 LEDS POR METRO
(MíNIMO), LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO
EM 360 GRAUS. POTÊNCh MINIMA DE 3WMT.
USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2
FIOS, TENSÃO 220 VOLTS. A CADA lOO METROS
DE MANGUEIRA CONTENDO: 5 CABOS DE
FORÇAS, 5 - EMENDAS (CONECTORES DE
INTEÍTCONEXÃO) E 5 CAPAS TERMINAÇÃO
í3MM LEDS NA COR AZUL.

2000 METRO

39

MANGUEIRA/CORDA LUMINOSA EM LEDS -
DECORATIVA. ESPECIFICAÇÃO: COR BRANCO
FRIO, MANGUEIRA DE 13MM DE DIAMETRO,
CORTE A CADA METRO, COM 36 LEDS POR
METRO (MINIMO), LEDS DEITADOS PARA UMA
V|SÃO EM 360 GRAUS. POTENCIA MÍNIMA DE
3WMT. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA
DE 2 FIOS, TENSÃO 220 VOLTS. A CADA 1OO

METROS DE MANGUEIRA CONTENDO: 5 CABOS
DE FORÇAS, 5 EMENDAS (CONECTORES DE
INTERCONEXÃO) E 5 CAPAS TERMINAÇÃO
13MM LEDS NA COR BRANCO FRIO.

2000 METRO

40

MANGUEIRÁ/CORDA LUMINOSA EM LEDS _
DECORATTVA. ESPECIFICAÇÃO: COR BRANCO
QUENTE, MANGUEIRA DE 13MM DE DIAMETRO,
CORTE A CADA METRO, COM 36 LEDS POR
METRO (MíNIMO), LEDS DEITADOS PARA UMA
VISÃO EiVI 360 GRAUS. POTENCIA MÍNIMA DE
3WMT. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA
DE 2 FIOS, TENSÃO 220 VOLTS. A CADA 1OO

METROS DE MANGUEIRA CONTENDO: 5 CABOS
DE FORÇAS, 5 EMENDAS (CONECTORES DE
INTERCONEXAO) E 5 CAPAS TERMINAÇÃO
13MM LEDS NA COR BRANCO QUENTE.

2000 METRO

41

MANGUEIRACORDA LUMINOSA EM LEDS -
DECORATIVA. ESPECIFICAÇÃO: COR VERDE,
MANGUEIRA DE 13MM DE DIÂMETRO, CORTE A
CADA METRO, COM 36 LÉDS POR METRO
(MÍNIMO), LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO
EM 360 GRAUS. POTÊNCN MINIMA DE 3WMT.
USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2

FIOS, TENSÃO 220 VOLTS, A CADA lOO METROS
DE MANGUEIRA CONTENDO: 5 CABOS DE
FORQAS, 5 EMENDAS (CONECTORES DE
rNrEÍrcoNExÃo) E 5 CAPAS TERMINAÇÃO
13MM LEDS NA COR VERDE.

2000 METRO

42

MANGUEIRÁ/CORDA LUMINOSA EM LEDS _
DECORATTVA. ESPECIFICAÇÃO: COR
VERMELHA, MANGUEIRA DE 13MM DE
DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM 36
LEDS POR METRO (MíNIMO), LEDS DEITADOS
PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCN
MINIMA DE 3WMT. USO INTERNO/EXTERNO,
MANGUEIRA DE 2 FIOS, TENSÃO 220 VOLTS, A
CADA 1OO METROS DE MANGUEIRA
CONTENDO: 5 CABOS DE FORÇAS, 5 EMENDAS
(coNECroRES DE lNrERCOruexÃO) E 5 CAEAS

2000 METRO

44
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TERMINÃ.TO 13IúM LEDS NA COR VERMELHA.

43

SERV|ÇOS DE TNSTAI-AÇAO, DESINSTALAÇAO,
MANUTENçÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA
DECORAÇÃO E TLUMTNAÇÃO NATALINA DE
PRAÇAS E RUAS DO MUNICIPIO DE TRIZIDE_I-A

DO VALE - MA, DAS PEÇAS QUE SERAO
ADQUTRTDAS E AS PEÇAS JA EXISTENTES.
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 261 0001/2021 ).

1 SV

VALOR TOTAL R$

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

CNPJ No. 37.564.0331000í -74
SECRETARTA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Localidade, data, mês e ano

Assinatura do Representante da Empresa

ãB§FRVAç_AO : ENy"|N3 JU NTAAENTE gtw A Pfr.qPOSrA.ACIEAUN0 A.

Endereço: Av. Deputado Carlos Meto, no í670- Bairro AeropoÉo- Trizidela do Vale'Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: wrrrnil.trizideladovale.ma.qov.br

TRZIDELA DO VALE
120900v2022

RUB-
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ANEXO ilr

MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO XXXX/XXXX

pnecÃoetetnôucompe. no22

PROCESSO ADMI NISTRATIVO No -_12022
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos XX dias do mês de )üXX de XXXX, o município de Trizidela do Vale (MA), por

intermédio do (NOME DO ÓRGÃO LICITANTE), com sede no XXXX, inscrito no CNPJ sob o no XXXX, neste

ato representado por (NOME DA AUTORTDADE E CARGO), nomeado pela Portaria no XXXX, de
XX/XXXXXX, publicada em XX/XX/XXXX, e em conformidade com as atribuiçÕes que lhe foram delegadas;

Nos termos da Lei no 10.520, de 2002, da Lei no 8.078, de 1990 - Código de Defesa do

Consumidor; do Decreto 10.024t2019', aplicando-se, subsidiariamente, a Lei no 8.666, de 1993, e as demais
normas legais correlatas;

Resolve REGISTRAR OS PREÇOS das empresas indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com a

classificação por elas alcançadas, para a eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme
especificaçÕes do Termo de Referência, que passa afazer parte integrante desta, tendo sido.

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

1.1. O objeto desta Ata é o REGISTRO DE PREÇOS para contrataÉo de emprêsa especializada no

fornecimento de materiais e enfeites natalinos e prestrçâo de serviços de instalação, manutenção e

retirada de decoraçÕes e iluminação natalina de praças e ruas do município de Trizidela do Vale/MA de

interesse da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, conforme especificaçÕes e condiçÔes constantes
nesta Ata, de Registro de Preços, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcriçáo.

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administraçáo a ftrmar as contrataçôes que deles poderão

advir, facultando-se a realizaçáo de licitação especÍfica para a confataçâo pretendida, sendo assegurada

ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condiçôes.

cúUsULA SEGUNDA- DOS PREçOS, ESPECIFICAçÔES E QUANTITATIVOS

2.1 . O preço registrado, as especificaçôes do objeto, a quantidade, fornecedores e as demais condiçÕes

ofertadas nas propostas sâo as que sêguem:

EMPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO: REPRESENTANTE
E-MAIL:

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, no 1670- Baino AeropoÉo- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.qov.br

ITEM DESCruçÃO/ESPECT FICAçÂO QTD. UNIO.

VALOR
UNlTÁRlO

REGISTRADO
R3

VALOR TOTAL
REGISTRAOO

R$
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VALOR ÍOTAL

cúUsULA TERCEIRA - DA RUBRICA E DOTÂçÃO ORçAMENTÁRN

3.1. Os recursos para a aquisição do objeto do prêsente registro de preços, de acordo mm os quanütativos

ebtivamente contÍatados, possuem dotaçáo orçâmentária própria e seráo certificâdos por ocasião de câda

contrataÉo.

A Íubrica orçamentária é a que segue

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIS O
ÓncÃo; oz - Pooer Executivo

UNIDADE ORçAMENTÁR|A: 0227 - SecÍetaria Municipal da Cultura e Turismo
FUNÇÃo: 13 - cultura
SUBFUNÇÃO: 122- Adminisúaçâo Geral
PROGRAMA: 0083 - Gestáo Administrativa
PROJETO/ATIVID ADE: 2.075 - ManutenÉo das atividades da Secretaíia Municipal de
CultuÍa e Turismo.
ELEMENÍO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 - Outms Serv. de Têrc. Pessoa Jurídicâ
FONTE: 1500000000 - Recursos náo vinculados de lmpostos
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - Mâterial de Consumo
FONTE: 1500000000 - Recursos não vinculados de lmpostos.

CúUSULA QUARTA - DA ADESÁO À ATA POR ÓRGÂOS NÃO PARTICIPANTES

4.1. A Ata dê rêgistro de preços, duEnte sua vâlidade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou êntidade da

administraçâo prtOtica que náo tênha participado do certamê licitatório, mediante anuência do órgáo
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem ê respeitadas, no que couber, as condiçÕes e as
regras estabêlecidas na Lei n" 8.666, de 1993:

4.2. Cabeé ao icrnêcedor benêficiário da Atâ de Registro de Preços, obsêrvadas as condiçôes nela

estabêlecidas, optar pêla aceitaçáo ou não do fomêcimento, decorrente da adêsáo, desde que este
íornêcimenlo nào prejudique as obrigações presêntês e futuras dêconentes de ata assumidâs com o órgão
gerenciadoÍ e órgáos participantes.

4.3. As aquisiçÕes ou contratiaçôês adicionâis a que se rebrê este item não poderáo excêder. por órgâos ou

entidade, a 5oo/o (cinquenta por cento) dos quentitativos dos itens do instÍumênto convocatório ê rêgistrados na

ata dê registm de preços para o ór9áo gêrenciadoÍ e órgáos paÍticipantes.

4.4. As adesóes à ata de registro de preços são limitadas, nâ totalidade, ao dobro do quantitativo de câda item

registrado na ata de rêgistÍo de preços pere o órgáo gerênciedor e órgãos participantes, independentêmente do
númem de órgáos náo perticipantes que viêrêm a aderir à ete.

4.5. Após a autorizaçào do ôrgão gerênciador, c€bêrá ao órgão não participente efetivar a contrataÉo
solacitada em âté noventa dias, observando-se o prazo de vigência da ata.

4.ô. Cabe ao órgão não participante realizar os atos relativos à cobrança do cumprimento por parte do

prestador das oÉrigaçôes contratualmenb assumidas e a aplicaçáo, observada a ampla debsa e o

Endereço: Av. Deputado Caíos iilêlo, no 1670- BâiÍro Aêroporto- Trizidele do Valê-Msranhão
cEP: 85.727-000- Site: !4u&gE!dqEC.9y3l9.E.g,E
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contraditório, de êvêntuais penaUdades deconentes do descumprimento das cláusulas contratuais relativas às
suas píóprias contrataÇôes, informando as ocorrências ao órgáo gerenciado.

4.8. CabeÍá ao órgâo gêrênciador autorizar, excopcional e justificadamente, a prorrogaçào do ptazo peÍa
efêtivaçâo da contratação, respeitado o prâzo de vigência da ata, desde qu€ solicitada pelo órgão não
pârticipente.

4.9. Faculta-se aos órgáos ou entidades municipais, e adesáo a esta ata dê registro de preÇos.

4.10. Todo óÍgão, antes de contratâr com o fumêcador registÉdo, deve assegurar-sê de que a mntrataÉo
atênde aos seus interêsses, sobrêtudo quanto eos valoÍes praticados.

cúUsULÂ QUINTA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PRÊçOS

6.1. A Administreçáo Íêalizará pesquisâ dê mêrcado periodicamentê, êm intervalos não supêÍiores a 180 (cento

e oitenta) dias, a fim de veriÍicâr a vantejosidade dos praços rêgistrados nesta Ate.

6.2. Os preços rêgistrados poderão ser reüstos em dê@rrência de eventual rêduÉo dos preços praticados no

mercado ou de fiato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à AdministraÉo promover es nêgociaçÕes
junto eo(s) fomecedo(es).

ô.3. Quândo o prêgo registrado tornâr-se superior ao preço preticado no mercado por moüvo supervêniênte, a

AdministraÇão convocará o(s) fornecedo(ês) para negociar(êm) a reduçáo dos prêços eos valores praticados
pelo mêrcado.

6.4. O fomêcedor que não aceitar reduzir seu pÍêço ao valor praticado pelo merc€do será liberado do
compromisso assumido, sem aplicaÉo de penalidade.

6.5. A ordêm de classificâÉo dos fornecêdores quê aceitarem reduzir sêus preços aos valores de mercâdo
observará a classificâçáo original. (suprir o item quando inêxistirem outÍos icmecedoÍes classificedos
registrados na ata).

ô.6. Quando o preço de mercádo tomar-se supêrior aos preços registrados e o fomêcêdor não puder cumprir o
compromisso, o órgáo geranciador poderá:

Libêrar o icrnecedor do compromisso assumido, cáso a comunicaÉo ocorra antes do pêdido de fornecimento,

e sem aplicaÉo da penalidade se confirmada a veracidâds dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.7. Convocar os demais fomecsdoíes para assegurâr igual oportunidade dê negociaçáo.

6.8. Não hav€ndo êxito nas negociaçóes, o órgào gerênciador deverá proceder à revogâÉo desta ala de

regastro de preços, adotando as medides cablveis para obtençâo da contrâtâçáo mais vantajosa

6.9. O registro do fornecedor será cancelado quando

Endereço: Av. Dsputedo Cerlos Molo, no 1670- Bairro Aeroporto' TÍizidele do vale-Maranhão
cEP: 65.727-000- site: !4u&g!3jge!êd9y3.!9.4@E
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4.7. Após a autorizaçâo do órgáo geÍênciador, o ór9áo náo participante deverá efetivar a contrateçâo solicitada
em até noventa dias, observando-se o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços.

5.1. A Ata dê Registío de Preços têrá vigência de 12 (doze) meses, a contar da date de sua assinaturâ, não
podêndo ultrapassar o prazo máximo de '12 (doze) mesês, incluidas eventuais prorrogaçÕes, nos termos do
que dispóe o inciso lll do § 3" do artigo 15 da Lei n" 8.666 dê '1993.

CúUSULA SEXTA - DA REVISÃO CANCELAMENTO

t'-'!
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a). Descumprir as condiçÕes da ata de registro de preços;

b). Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem
justifi cativa aceitável;

c). Nâo aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tomar superior àqueles praticados no

mercado; ou

d). Sofrer sançâo administrativa cujo ebito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o

órgão gerenciador e órgãos participantes.

6.10. O cancelamento de registro, será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

6.1 1. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, deconente de caso fortuito
ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

a). Por razâode interesse público; ou

b). A pedido do fornecedor.

GúUSULA SÉTIMA. DO CADASTRO DE RESERVA DAS EMPRESAS LICITANTES

1 CPL_TRZIDELA DO VALE
lrnoc. tzogoott2o22

7.1 . Aceitam cotar os bens objeto desta Ata de Registro de Preços com preços iguais ao do licitante vencedor

do Pregâo Eletrônico no xnd2022, do municÍpio de Trizidela do Vale, na sequência da classificação do certame,

os seguintes fomecedores:

cúusuLA olrAVA - DAs DtsPoslçÕEs GERAIS

8.1. As condiçôes gerais do fomecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as

obrigaçÕes Oà Administração e do Íornecedor registrado, penalidades e demais condiçÔes do ajuste,

encontram-sê definidos no Termo de Referência ANEXO AO EDITAL.

8.2. 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.

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os

bens com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços.

8.4. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposiçôes constantes da Lei no 10.520, de 2002, do Decreto 10.024,

DE 2019; da Lei no 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, da Lei Complementar no 123, de 2006,

e 147, de 2014 e da Lei no 8.666, de 1993, subsidiariamente.

8.5. O foro para dirimir questôes relativas à presente Ata será o da Comarca de Pedreiras/MA, com exclusáo

de qualquer outro.

Endereço: Av. Dêputado Carlos Mêlo, no í670- Bairro Aeroporto- Trizldela do Va!ê'Meranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.sov.br

,I

FORNECEDOR CNPJ ENDEREÇO REPRESENTANTE

INFORMAÇOES
PARA CONTATO
(email, telefone,

etc)

49

PR2022.12/CLHO-05156 - Pág 103



---_I
I
i cpl - rRrzroELA Do VALE

1209001t2022

FLS.-
RUB-

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

cN PJ No. 37.564.033/0001 -7 4
SEGRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

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 e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se

houver).

Município de Trizidela do Vale (MA), XX de XXXX de )0üX.

Representante do Órgão

Representante da Empresa

Endereço: Av. Deputado Cados Mêlo, no í670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.oov.br
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PROCESSO ADMINISTRATIVO NO XXXX

PREGÃO ELETRÔNICO NO PE.XXX/XXXX

TERMO DE CONTRATO N" PE.XXXX/XXXX

_TRIZIDELA DO VALE
120900U2022

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO
or rÉtztoeLA Do vALE, PoR trureRuÉoto DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE /FUNDO

MUNICIPAL EAEMPRESAXXXX.

EsrADo oo uamunÃo
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

CNPJ No. 37.564.03310001 -7 4
SECRETARIA MUNTCIPAL DE CULTURA E TURISMO

ANEXO IV

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO NO PE. 12022.

tis

À«

O Município de Trizidela do Vale, por intermédio da Secretaria Municipal de

neste ato ;"pià."ntroo pàro 1nom5 olE-roRloADE E cARGo), nomeado pela Portaria no

xxxx. -, oe xxxxxxxx , á ãm contoàioaoe com as atribuiçôes que lhe foram delegadas, doravante

denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa-XXXX'-i11c.nta no CNPJ no XXXX' com sede na

XxxX CÉp XXiX, no ff,funiõióto de )o(XX, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor

i«XX, portaOor da Cédula de ldentidade no XXXX e CPF no XXXX, tendo em vista o que consta no Pro@sso

no XXXX, e o resultado nÀaião-Éregao no XXXXXXXX, com fundamento na Lei n" 8.666, de 1993, e demais

legislaçôes correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condiçÔes

seguintes:

í. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

í.í. O contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais

e enfeites natalinos À prestaiao de serviços de instalaçâo, manutençâo e retirada de decoraÇÕes e

iluminação natalina de praças e ruas do município de Trizidela do Vale/MA de interesse da Secretaria

Municipat de cutturá e rrrismo, conforme e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregâo

identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os guais integram este instrumento,

independente de transcrição.

í.í.l.lntegram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão no

-t2l2i, 
com sêus Anexos, e a Proposta vencedora'

z. CúuSUul SeCUnol- ol eSpeCtrlCeCÃO e oOvllOn oO cOxrnarO

ITEM oEscR çÃorEsPEcl FlcAçÃo QTO. UNID.
VALOR

UNITÁRIO R$
VALORTOTAL

R$

1

2

O valor global do presente contrato é de R$

§e;
-/

,ffi

I ri-t.ar' I

T

Endereço: Av. Deputado Carloe Mêlo, no í670'Bairro AeropoÉo- Trizidela do Vale'taranhão

cEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.qov'br
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a. cúusuta teRcetm - oe vrcÊrcn

3.í.O prazo de vigência deste Termo de Contrato será contado a partir da data de assinatura e
encerramento em _/_/_.

4. CúUSULA QUARTA- DA DoTAcÃo oRCAMENTÁRIA

4.í. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos
consignados no Orçamento Geral do Município do exercício de 2022, na dotação abaixo
discriminada:

Órgão/Unidade:
Função:
Subfunção:
Programa:
Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte:

5. CúUSULA QUINTA. DO PAGAMENTO

5.í. O prazo para pagamento e demais condiçÕes a ele referentes encontram-se no Termo de Referência e
no Edital.

6. CLÁUSULA SEXTA. DO REAJUSTE

6.í. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.

6.í.í. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitaçáo da contratada, os
preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o
índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a
ocorrência da anualidade.

6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a
partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.3. 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. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

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

6.5. 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
legislaçâo então em vigor.

Endereço: Av. Deputado Carlos telo, no í670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhâo
GEP: 65.727-000- Site: wunrv.trizideladovale.ma.oov.br

52

PR2022.12/CLHO-05156 - Pág 106



trs
CPL _ TRZIDELA DO VALE

- PROC. 1209001/2022

FLS.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

cN PJ No. 37.564.033/0001 -7 4
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

6.6. 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.

6.7. O reajuste será realizado por apostilamento

7. CúUSULA SÉTIMA. DA REVISÃO DE PRECOS

7.í. Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, procedendo-se à REVTSÃO
do mesmo a qualquer tempo em razão de fato imprevisÍvel ou previsível, porém com consequências
incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas no presente instrumento.

7.1.1.A contratada deverá formular ao CONTRATANTE requerimento para revisâo do contrato,
comprovando a ocorrência do aludido fato, acompanhado de planilha de custos comparativa entre a
data da formulaçáo da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato, demonstrando a
repercussão financeira sobre o valor pactuado.

8. CúUSULA OITAVA. DA GARANTIA

8.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execuçâo

9. CúUSULA NONA. DO RECEBIMENTO E ACEITACÃO DO OBJETO

9.1. As condiçÕes de entrega e recebimento do objeto sâo aquelas previstas no Termo de Rebrência.

í0. CúUSULA DÉCIMA. DA FISCALIZACÃO

10.1. A fiscalizaçáo da execução do objeto presente Contrato será efetuada por Comissão/Representante
designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência.

1í. CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DAS OBRIGACÕES DA CONTRATADA

1 1.1 . A CONTRATADA obriga-se a:

11.1.1. executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta,
com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

11.1.2. fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e
quantidade especificadas, nos termos de sua proposta;

11.1.3. arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados
pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou
culposamente, ao município de Trizidela do Vale ou a terceiros;

11.1.4.responsabilizar-se por todas as obrigaçÕes trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e
as demais previstas na legislaçáo específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à
Administração;

11.1.5. relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação
dos serviços;

Endereço: Av. Deputado Carlos Mêlo, no í670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP : 65.7 27 -000- Site: www.trizideladovale.ma.qov.br
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í1.1.6. não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na

condição de aprendiz para os maiores de quatoze anos; nem permitir a utilizaçáo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.1.7. manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigaçôes
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitaçáo;

11.1.8. não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condiçóes
autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

11.1.9 arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o
atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do § 1o do art. 57 da Lei no 8.666, de 1993 do contrato.

í2. CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA . OBRIGACÕES DA CONTRATANTE

12.Sâo ObrigaçÕes da Contratante:

12.1.1. advertências à fornecedora, por escrito, quando os serviços não estiverem sendo prestados

de forma satisfatória;

12.1.2 - lndicar servidor para fiscalizar os fornecimentos executados pela fornecedora;

12.1.3 - Atestar nas notas fiscaisffaturas a efetiva entrega do objeto da licitação; conforme ajuste
representado pela Nota de Empenho;

12.1.4 - Aplicar à fomecedora penalidades, quando for o caso;

12.1.5 - Prestar à fornecedora toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita

execução do Contrato.

12.1.5 - Efetuar o pagamento à fornecedora no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no
setor competente;

12.1.7 - Notificar, por escrito, à fornecedora da aplicação de qualquer sanção.

13. CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA . DAS SANCÕES ADMINTSTRATIVAS

í3.1. Comete infraçáo administraüva, nos termos da Lei no 8.666/93, da Lei no 10.52012002, a Contratada
que, no decorrerda contrataçáo:

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

13.1.2. não assinar a ata de rêgistro de preços, quando cabível;

Endercço: Av. Deputado Carlos Mêlo, no í670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.qov.br
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13.1.3. apresentar documentaçáo falsa;

13.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

1 3.1 .5. ensejar o retardamento da execução do objeto;

13.1 .ô. não mantiver a proposta;

13.1 .7. cometer fraude fiscal;

13.1.8. comportar-se de modo inidôneo

13.2. As sançÕes do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em
pregão para registro de preços que, convocados, nâo honrarem o compromisso assumido
injustificadamente.

13.3. Considera-se comportiamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condiçôes
de participaçáo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em
qualquer momento da licitaçâo, mesmo após o encerramento da fase de lances.

13.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infraçÕes discriminadas nos subitens
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sançÕes

13.4.1 . Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos

significativos ao objeto da contratação;

13.4.2. Multa de 1Oo/o (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do
licitante;

13.4.3. Suspensâo de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administraçáo Pública opera e atua concretiamente, pelo prazo de até dois anos;

13.4.4. Declaraçâo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçâo, 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.

, A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sançÕes.

, Se, durante o procêsso de aplicação de penalidade, houver indÍcios de prática de infraçáo

administrativa tipificada pela Lei no 12.846, de 1o de agosto de 2013, como ato lesivo à administraçáo
pública municipal, cópias do processo administrativo necessárias à apuraçâo da responsabilidade da

empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e

decisão sobre a eventual instauraçáo de investigação preliminar ou Processo Administrativo de

Responsabilizaçáo - PAR.

13.5

13.6

13.7. A apuraçáo e o julgamento das demais inÍraçôes administrativas não consideradas como ato lesivo à
Administração Pública municipal nos termos da Lei no 12.8/;6, de 1o de agosto de 20í3, seguirão seu rito
normal na unidade administrativa.

13.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuÍzos à Administração Pública Municipal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participaÉo de agente público.

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, no 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhâo
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.qov.br
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13.9. Caso o valor da multa náo seja suficientê para cobrir os prejulzos causados pela conduta do licitante,

a Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale poderá cobrar o valor remanescênte judicialmênte, conúcÍme

artigo 4'19 do Código Civil.

13.10. A aplicaqão de qualquel das pênalidades previstâs rêalizar-se-á em processo administrâtivo que

asseguraÉ o contraditório e a ampla deÍesa ao licitantê/adjudicatário, observando-se o procedimento
pÍevisto na Lei n" 8.666, de 1993, e subsidieriamênte nâ Lêi n" 9.784, de 1999.

13.11. A autoridade competente, na aplicâçáo das sanções, levará em conside€çáo a gravidadê da conduta

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à AdministraÉo, observado o
princípio da proporcionalidede.

13.12. As pênalidades serão obrigatoriemente registradas no CADASTRO MUNICIPAL DE

FORNECEDORES/PRESTADORES OE SERVIÇOS,

1 3.1 3. As sançôes por atos praticados no decorrêr da contratação êstáo previstas no Termo dê Referência

í4. cúusuLA oÉcrMA QUARTA - pA REsclsÃo GoNTRÂTUAL

14.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nâs hipôteses previstas no art. 78 da Lêi no

8.666, de 1993, com as consequências indicadâs no art 80 da mêsma lei, sem prejuízo das sanções

aplicávêis.

14.2. É admissivel a fusáo, cisáo ou incorporação da @ntratada com/em outra pessoe jurÍdica, desdê que

sejam observados pela nova pessoa jurÍdica todos os requisitos de habilitaÉo êxigidos na licitaÉo
original; sejem mantidas as dêmais cláusulas e condiçóês do contrato prejuízo nâo haia prejuizo à

exãcuçáo dô objeto pacluâdo e haja a anuência expÍesse da administreÉo à continuidede do contreto.

14.3. Os casos dê rescisáo contratual s€rào foímalmento motivados, assegurando-se à CoNTRAÍAOA o

direito à prévia e ampla deíêsa.

14.4. A CONTRATAOA reconhece os direitos da CONTRATANTE êm caso dê rescisão administrativa
prevista no ar. 77 da Lei n" 8.666, de '1993.

14.S. O termo de rescisão será procedido de rêlatório indicativo dos seguintes aspectos conforme o caso:

14.5.'1. BalanÇo dos eventos contratuaisiá cumpridos ou parcialmente cumpridos;

14.5.2. RelaÉo dos pagâmentos já ebtuados e ainda devidos,

14.5.3. lndenizâçóes e multas

í5. CLAUSULA IMA QUINTA - DAS ES

Eventuais atterações contratuais rêgeÍ-se-ào pele disciplina do artigo 65 da Lei n" 8.666, de 1993.

A CONTRATADA ficará obrigâda a aceiter, nas mesmas condiçóes mntratuais, os acréscimos ou

supressÕes quo se Íizerem necessáÍios, até o limitê de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial

atualizado da contratação.

15.2.1. É vedado efetuaÍ ecréscimos nos quantitâtivos fxados peta ata de registÍo de preços, inclusive

o acréscimo de que trata o § 1' do art 65 da Lei n" 8.666' de '1993.

.- 'l

- 1 cpl - rnzlopLA Do VALE
'ptoc. rzosoornozz

't5.1

15.2

Endêreço; Av. Dêputado Carlos Melo, no í670- Bairro Aêroporto' Trizidela do Vale-Meranhâo
cEP: 65.727400- sitê: 94!44drge!êC.9y3l@..ssy&
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

cN PJ No. 37.564.03310001 -7 4
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

15.3. As supressÕes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de

25% (vinte e cinco por cento).

16. CúUSULA DÉCIMA SEXTA - VEDACÕES

16.1. É vedado à CONTRATADA:

16. 1 . 1 . Caucionar ou uülizar este Termo de Contrato para qualquer operaÉo financeira;

16.1 .2. lnterromper a execuçáo contratual sob a alegação de inadimplemento por parte da

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

17.

17.1 . Os casos omissos ou situaçÕes não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela

CONTRATANTE, segundo as disposiçÕes contidas na Lei no 10.520, de 2002; do Decreto 10.02412019 de

10.0g.2019; da Lei no 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, da Lei Complementar no 123, de

2006, e 147, de2014 e da Lei no 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e

normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas

transcrições.

18. CúUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICACÃO

18.1. lncumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato no Diário Oficial do
MunicÍpio, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias

daquela data.

19. CúUSULA DÉCIMA NONA. DO FORO

19.1. Fica eleito o foro da Comarca de Pedreiras (MA), com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado

que seja, para dirimir quaisquer questôes oriundas do presente Contrato.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as

partes a seguir firmam o presente Contrato em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na

presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Município de Trizidela do Vale (MA), XX de X)üX de )üXX.

Pela CONTRATANTE

Pela CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF n'

Nome:
CPF n':

Endereço: Av. Deputado Carlos Mêlo, no í670- Bairro AeropoÉo- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.qov.br
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ESTADO DO iiARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

CNPJ No. 37.564.03310001 -7 4
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

ANEXOV
MoDELo DE DEcLARAÇÃo ronull DE DrspoNtBtLlDADE rÉcntcl (EM eAPEL TIMBRADo DA

EMPRESA)

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 1209001 12022
pneoÃo eurnôxrco No PE.st t2022

[Nome da Empresa], inscrita no CNPJ No 

-, 

por

intermédio do seu representante lega [nome do representante legal], portador da

Carteira de identidade No_ e do CPF No _, para fins de comprovação de Qualificação

Técnica do Pregão Eletrônico N"-/-, nos termos da legislação pertinente, DECIáRA,

sob as penas cabíveis, possuir capacidade e experiência profissional na prestação e execução dos

serviços exigidos no Termo de Referência, ANEXO I do Edital do Pregão Eletrônico No-/-
bem como possuir disponibilidade de pessoal, materiais e equipamentos para o cumprimento dos

serviços objeto desta licitação a serem prestados no âmbito do Município de

DECLARO ainda que por ocasião da assinatura do contrato apresentarei o responsável técnico com

formação En genheiro Elétrico/Eletricista.

Localidade, data, mês e ano

Assinatura do Representante da Empresa

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, no 1670- Bairro AeropoÉo- Trizidela do Vale'Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.qov.br

---!
---1CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 1209001/2022

ry&r
t2í,
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TRJZIDELA DO VÂLE

-4

FLS.

ESTADO
PR§FETTURA MUNICIPÂL DE VÀLE

CN?I N"
§ECR§TARTA DE ETURI§MO

AVISO DE LICITAÇÃO
PRECÂO ELETRÔNICO NO. 5712022

0 MUNICIPIO DE TzuZIDEtÂ DO VAIE, Estado do Maranhão, através da §ecretaria

Municipal de Cultura e Turimro, toma públiso que fará licitação na modalidade Pregão

Eletrônico pera Registro de Preços.

BASE LEGAL; Lçi no 10.52A120W, Decreto íf rc.A24n019, Deçreto Municipal no 2412021,

Dêcrôto Municipat no l5/2019, Lei Complementar ro l23,de 14.12.2006, e alterações e pela

Lei no 8.666193 e alterações.

OBJETO: Registro de Preços para sontratação de empresa especializada no fomecimento de

materiais e enfeites natalinos e prestação de serviços de instalação, manutenção e retirada de

decorações e iluminação natalina de praças ê ruas do município de Trizidela do ValeÂvÍd de

interesse da Secretâria Municipal de Cultura e Turismo.

ABERTURA: 4 de novembro de 2A22 às 14:00 horas.

INFORMAÇÔE§: O Editàl e scus anôxos eneonhaÍu-se àdisposiçâo dos interessados na sala

da Comissão Permanente de Licitação, nâ Av. Dep. Carlos Melo, no 1670 * Aeroporto *
Trizidêla do Vale (MA), honírio de 08:00 as 12:00 horas, telefone para contato {99) 98852-

4045 E no endereço elehônico yrrvw.irortaldeçomlrraspublisâs.Í|o$.br por e-mail
-â.

cplpnrtqíêputloqk,*ont na wrvw. tf izjdeladovale. ma. gpv. bL

V 17 de outubra de2022.

Melo da Silva.

Seçretuírio de Cultura e Tnrismo.
-6P.

Endcreço: Av. Deputado Carlos Melo, nu 167G, Bairro Aeroporto- Trizidela do Yale-Maranhâo

CEP: 65.72?-000- §ite: rry$w.Fizideludovitl§.mir.gov.hr

PR2022.12/CLHO-05156 - Pág 113



I
l<ç

TRIZID§LA DO VALE

-,ô

A.

PROC.l20900ln022 - ^ili-': 1s'{

E§TADO nO mmnmrÂo
PREF§ITURA MUNTCIPÂL DE TRIZIDELA DO VÁLB

cN P,t N A 1. § §8.474004 L22
§ECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

DESPACHO ENCAMINHANDO ARQ{IM§ EM MÍDIA, PAR.A
PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO

Do:
Secretário Municipal de Cultura e

,e Tecnologia da [nformação

ao Pregão

Eletrônico no 057 12022, para
a

cabíveis.

Francisco
§ecretário Cultura e Turismo

Melo da Silva

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, ne 1670- Balno Aêroporto- Trlddelâ do Vale-Maranhão

CEPI 65.?27-{10$,, §lte: www,trizldeladovalc.ma.sov.br
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PROC. 12090012022

E§TÂDO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

cN PJ N'. 0Í. § §8.07{v000 I -22
D§PARTÂMENTO DE TECNOLOGIÂ DA INTORMAÇÃO

TERMO DE PUBLICAÇÃO DO AVI§O DE LICITAÇÃO DO PR.EGÃO
ELtrTRONICO NO A57NO22

Atendendo a Lei no 8.6i66193 e suâ§ alterações, em especial ao PrincíPio da
..AVISO DE EDITAL DEPúlicidade, ceÍtific0 os devidos fins, o

na PREGÃO N" 05712022, foi afixado no

quadro presente data.

§ecretaria Munic-ipal de Adminisfação, Trizidela do Vale, Estado do Maraüão,

em 17 de outubro de2022.

CPF: 013.801,323-39
Setor de Publicaç§o

Endereço: Áv, Deputado Carlos Melo, ná 1670- Bairro Aeroporto- Trhidcla do Valo'Mâranhâo

C§P: 65.?27-000- §ite: wwrr.trizidcladm:?E,ima.sov.br

tr«

TRIZIDELA

Freitas
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DÉRIO OFICIAL TERCETROS lS§N 2764-72§9

0ATA:1ü/1ú11022

Volumer I - Número: 1395 da 19 de Outubro de 3022

PRETEIYURA MUNICIPAL DE
TRÍZIOELA OÜ VALE/MA

FilE.

Ir.u,

s&-
DÉRIO OFICIAL
ApRESE§rÀçÀO
Ê um veÍculo oficial de dlvulgaÉo do Poder Exasrtivo Municipal, cujo
objetvo á abnder ao principio da Publlcidade que têm mrno finâlídade
mostrar que o Poder Público dew agir com a mabr fanspar€rr*a
posslvel, para que a popuhção teflhâ o mnhedmanb de todas a§
suas atuações e decisões.

AGERVO
-4Todas as edi@s do Diário Ofictal encontam-oe disponÍveis na íorma

eletrônicâ no dornlnio ht$/Âriâdel@vale.ma.gov.brldhrioficial.php,
podendo ser consultadas e baixadas do ftrma gratutta por gualquer

interessado, indapendente de oadash prâdo.

PERIDIOCIDADE
Todas as adi$es são geradas diariamenb, con exoe$o âos
sábados, domingm e faÍiâdos.

goilTATOS
Tel: 9§ 9827§265
E*nai[ oficialdiado2O21 @gmail.com

ENOEREçO COüPLETO
Avanlda Daputrdo Cados Melô N'1670- Asoporto

RE§POÍ.ISÁ\,EL
Preíaitura Municipal de Triddela do Vale

Í!ll!l R.r*nr Dr.rb ofidât: Í3sst2o2^ tgsn 278ât:t69, BR tCP€rarlFF 43, CRISTIÂNE CRUZ DE FREÍTAS:"'.801'32,'* I28{008FArOEttA579l

EI lçllgl;gruruunitrpÊtde 
TÍ{ddct do vrlê - Ar€nlda Dcpuledo cados Msb N'1070' ÁâÍopotto

llq

I

Aesinado eletronicamente Por:
Crisüane Cruz dE Freitas

CPF: '*.801.323-"
am 1911ü12§2218:18:39
lF mm n': 1S2168.3.4,

wunr.lrlzideladovala.ma. gov.br/dh rioolidal.p
hP?id=3O02

I§§tl27t4-72§9

atlSM www.trleldeladovale.ma.gov.br

i5.

*â.

-_l

t

r
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EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO ft|J8'**
,ú EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO : 1810001-3/2022 - EXTRATO DO'TERMO DE CONTRATO

+ ÉXTRATO D0 TERMCI DE COMRATO: 1810002;U2022 - EXIRATO DO'TERMO DE CONTRATO

EXTRATO DA ATA DE REGI§TRO DE PREçO§
* EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO§ : 1302022- EXTRATO DA ATÀ DE REGISTRO DE PREÇOS

AV|§O DE REVOÊAçÂO IIE LICICTAçÂO
.r AVTSO DE REVOGAÇÂO DE LIOITAçÂA O5Z?A22 - AVISO DE REVOGAçÃO DE LrcnAÇÂO

EXTRATO DO TERMO DE COHTRATO

'l EXTRATo DO TERMO DE CONTRATO : 1910001-92022 - EXÍRATO DO TERMO DE CONIRATO

AVISO DE LrCrrAçÃo PREGÂO ELETRÕN|CO
,A AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO :fi12Ü22. AVISO DE UCITAÇÃO PREGÁO ELEÍRÔNICO

-.ô * AVISO DE LIoITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO : í7i2022 - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELEÍRÔNICO

pRsFEITsRA f{uNtctpÂL DE TÊtztDELÀ Do VALE MA I TEBcslRos I tssN 2t§q:tz6g DlÁRlo oFlÇlAL - NúMERo: 139tttú22 - 1r:10!2*?2

As§inada erolronicâm€nrê por: cír§tienÊ c* d. F *n"'A;t$rml;:ffi.ffir13í;1llfl[1,ltl*13;"Lãx,*JirtllffiSiíj

aüoM www.trizideladovale.ma.gov"br 2t§

rs.
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.pnerrru**muil§tpÀt-DETRT7IDELADoVALEMA I rÊRcÊrnos I rssll 2784-7269 otÁRtooFlclAt-NúruERo: 1395t2022-10,1s,2022

Processo Administrativo no ?208001/2022, cujo objeto á o
REGI§TRO DE PREÇOS para a contratação de empresa
para prastação de serviços da vídeo monitoramento
eletrônico 24 horas, com fornecimento de psças,
instalaçôes e manulenções preventivas e conetivas dos
equipamentos instalados, para atender at necessidades
da Secrataria Municipal de Segurança do MunlcÍplo de
Trizidela do Vale/MA. A revogaçâo se íaz necessáriia, para
melhor detalhamento dos itens objeto do certame.
Trizidela do Vale (MA), 19 dB outubro de2022.
Alisson Pollnelli Pascoel Gosta.
Secrstário Munlcipal de Segurança.
Portaria no 01212021 -GP

EXTRATO DO TERMO OE CONTRAÍO NÜ

PEr'tsí0001-312022.

EXTRÂTO DO TERMO DE COiITRAXO iIO

PEI1910001.312022. Pmcesso Administrativo no

0408001/2022. MODAUDADE: Pregão Eletrôniso, No
'íQ 048/20a2. pARTEs: FttNDo Mtla,tcllqAL ttE sAÜDÉ,

inscrito no CNFJ sob o n0 11.424.417t0WÍ -§-6r ê â
empresa: BENTE§ SOUSA & CLA LTDA, inscrita no CNPJ
sob na ô3.424.'1211000í-80. OBJETO: contratação de
empresâ para o fomecimento de reagentes pâra
equipamentor modelo YUMIZEN G 200, MARCA HORIBA
E MODELO HS60 E MARCA ERBA, derforma pârc8lada'
de inter€§se do Fundo Municipal de Saúde do Municípb de
Trizidela do Vale/MA, VALOR: 0 vabr total ê de R$
18.619.00 (dazoito mil e seiscsntos e dazenove reais).
DOTAçÃO'ORÇAÍI|EI{TÁR,A| ÓneÃO: 02 * Poder
Executivo. UNIDADE GESTCIRA: 0202 - Fundo Municlpal
de saüde. FUNÇÃo: 10 - §aúde. SUBFUNÇÃo: 302 -
Assistência Hospiklar e Àmbulatorial. PROGRAMA:
0016 * Gestão Saúde. PROJETOJATIVIOADE: 2.104
Manutençâo do Hospttal Munlclpal, GlÁ§§lFlCAÇÃO
ECoNÔMICA 3.3.90.30.00 Material do Çonsumo. FONTE
DE RECURSO: 1§00000000 - Transfarênch SUS Bloco
de Manutenção. Bâ§E LEGÂL: Lei Federal n'10"520' de
17 de .iulho de 2002, e Lei no 8.66Ê/93 e suas alleraçôes
uGÊNCtA; 19 de outubro de 2A22 a 31 de dezEmbro de
2022. DATA DA A§§INATUR^ 19 de outubro de 2422.
§|6HATÁR!0§: Sra. Fabiana MElreles do Nascimento

. -là Medsiros, SecretárÍa Municipal de §aúde, pola contralante'
e Sra. Valdira Bentes de §ousa, representante da
empresa, pela contratrda.

AVISO DE LICITAçÃO
PREGÃO ELETRÕNICO NO. 56T2022

O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, ESIAdO dO

Maranhão, através da §ecrelaria Municipal de Educação'
torna püblico que fará licitação na modalidade Progão
Eletrônico pârâ Rêgistro de Preços. BA§E LEGAL: Lei no

10.520/2002, Decreto no 10.02412Q19, Decreto Munioipal
no 2412021, Decreto Municipal no 1í20'lg a pela Lei no

S.686/93 e alteraÇôes. OBJETO: Rogirlm de Preços para

eventual e futura e parcelada contrâtação de empresa
especializada na manutenção prevenüva ô con6[va com
Íom€cimento de peças, acessórios e lubriÍicantes para

veÍculos de lntereose da §ecrÊtaria Munioipal de Educação
do Município de TrJzldela do Vale/MA.,{§ERTURA 04 de
novembro de 2022 às 10:00 horas. INFORUAçÔES: O

Edital e seus anexos Encontram-Sô à disposlção dos
inlÊrascados nâ sâla da Comiseâo Permanente de
Llcitaçáo, na Av. Dep. Carlos Malo, no 1670 - Aeroporto -
lrizidela do Vale (lrilA), horário de (E:00 às 12:00 horas,
teleÍone para contrato (99) 98852 4045 e no endereço
aletrônico www.oortâldecompraspublieas.çom.br por s-
mail cpl§-mtv@outJook..co(tl na página
wrwy.triíde.hdgvple.ma.gov.br Trizidela do Vale (MA), 1 7
de outubro de 2A2.. Maria Sônia Silva Abreu. Secretário
Municlpal de Educação. Poíaria no 01/2021 -GP.

AVISO DE LICITAÇÂO
PREGÃO ELETRÔNICO NO

?[:**
O MUNICIPIO DE
Maranhão, atravós

Estado do

Turismo, toma públim que íará llcltaçáo na modalidade
Pregão Elebônico para Reglstro de Preços' BA§E LEGÀL:
Lel no 10.520/?002, Decreto no 't0.03412019, Deseto
Municlpal no 2412021, Decreto Municipal no 'lí20'19, Lei
Complementar n' 123, de 14.12"2006, e alter:açÕee e pela

Lelno 8.6§6193 e alteraçóes. OB.IETO: Registro de Preços
para contratsção de smpro§â especlallzada n§
fomecimento de materiáis e enfeites natalinos e prestação
de serviços de instalação, manutên9ão e retirada de
decoraçães e ilumínação natalina de praças e ruas do
município de Trizidela do Valo/MA de íntsresse da
Secrelaria Munlcipal de Cultura e Turismo. ABERTURA:4
de novambro ae iaA. as 14:00 horas. INFORMAçÔES: O
Edital e ssus anexos êncontram-se à disposição dos
intaressados na sala da Comissão Permanente de
Licitaçãô, na Av. Dep. Carlos Melo, n0 1670 - Aeroporto -
Trizidela do Vale (lrA), horário dê 08:00 às 12:00 horas'
telefone para contraüc (99) 98852-4045 E no endereço
eletrônico www.ooftaldecomorasoublicps.ço{n.br por e'
mail ep{pmtv@sutlooh.com nâ págin?
www.trizídeladovale.ma.gov.br Trizidela do VâlE (MA), 17

de outubro dê 2AZZ. Francisco das Chagas Melo da SilYa'
Secretário Munlclpal de Cultura e Turismo' Porlaria no

05/2021-GP.

As§inádoer€rronicamÊíÍo por crrsrtsne cruztÍ* Fr*aso;:ífr*Y;:*]ffi.?*lffij3ilfffi1lr31f;;Jffi#r3fJ ffi

. EXTRATO DO TERMO DE CüI'ITRÀTO .
EXTRATO DO TERMO DE GONTR.ATO:

191 0001-3/2022

§ECRETARIA §E EDUCAÇÂQ,;AV|§O EE
LrcrTAçÃo PREGÃO ELETRÔrillcO ;AVI§O DE

LrcrÁçÃo PREGÃO ELETRÕNICO i §6/U022

4t5wuw"trizideladovale.ma.gov'brall0M
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wr+w.licitaserranodomartnhto.ccm.br, farÀ rtalizar ticitaçÀo na mo-

dalidade Pregào Elerr6nico, do tipo Menor Prtço por itcnr. moda de

disputa abcno e fechado, pra cxccuçâo i«lireta por empreitada por

preço unitório, újeiivando c Rêgislrs ds p§§ot P{rr ContÍÍ$tção d§

empresa erpccializodc parn aquisiçao dc movcii, carteir& mc§a§ P$10

professcr, para atendcr as demandrx das escolar do municipio de Scr'
rano do Meranhâo. conformc as condiçôcs e§tabelÊcidas ne$e §ditil
e scus arrcxôs. O procedirnento licitalório ohsemrá as diryosiçõcs

das Leis Fcderais nor IO.520/02 no que colbet e 8.óó093, Decrçlo

Federot n" 10.024/19. Deqrçto Municipol t?.i2021 s subsidiarienentc.

e dou Leis Complcmerurex n'r l23l$ó, l{?i'14 s l5Íi1ó. 0 Editul e

ses§ {ner(os cstão à diryosição dos intsetsàdos no Portal de licita'

ções w$w.licitaserreoodomaranhao,com.br ondo podcd ior coíiül'
tado e obtido cfoia As pcdidos de esclareciÍEnto c funpugnlçer
seÍâo ttolizsdos na íorma dirposta no Edital. §enano do Mannhio'
MA. l7 de outubÍo dc 2022 Ronildo Ccrdoso §ilva §ecretdrio Muni'
cipol dc Educaçào Cisncia c Tecnologia.

PRET'§TTURA MUNICI PÂL DO §UCUTIRA DO
NONTO - MÂ

-â^'- Âvtso DE LtcrrlÇÂo. PR"EcÀCI ELsrRÔMco: N'0211203?
* §ISTEMA DE RECI§TR0 DE PREÇOS - §EP. Processo Àdmi-

risrutivo no l0t02t&0?t. A Prcfcirura Mrnieipol dc §ucupiro do

Noíe - MÀt âúqYés de scu Pregoeiro, toraa público parn conhtli'
nêtrto dos interessâdos que csú reulieando liciação ns mod&lld$dc

Ptrgâo, na formr ELETRÔMCA, do tipo Mrnor Prcço por ltcm,
para REGISTRO dc PR.EÇO§, objetivando À cotrüüação dc cmprc-

sa rsm a exectçüo dc seniços comulr§ de eogenharia dc urbmira-

fro da araa do Posto de Snüde Joana Merrdcs Ribeiro, na Sede do

Municipio parc ateoder *s noce*sidades de Sccrctaria Municipal de

Saúde de Sucupira do Nülü - MA, crn csrforr*idade com o Tbrmo

dç Ítcfercncia diqrosto no Àncxo t do editcl, o qual scú pmac**ado

e julgado em conformid*ds com a Lei n' 10.520$2, DcúÍtt§ Fdcrsl
n" t0.024í2019. f)ecrctos Municipais n§ 016 c Ol1':2O2l dc ?9 ds

Abril ttc 202 t, Leis conplemtnlans a" 123/300ô, eltcrada pcla Lei n'
t 47" 14. Decrc«r federal no f -538J1 5 e alteiaçôes c subsidiuiomsato

no quc couber as dirposições da Lci n" 8.6óltl9i e suar olrcraçÔts

e *t condisôe* do Editâl à rs§lizaÍ'§§ às lftüCI horas do dia 03 dc

novtmbro de 2077. Â sêsstro publiea de julgsmato serl rcalizadr

clesonicsmente no site https://W§LÍ§§g&iB§b0d&ms.gov.br no

dia e horário marcsdos. O Edital crtá dispanibilizodo' na lntqro. no

^, cndcrço elctrônico:

de TramperÉncia do

ção-CPt, loceliztdr
doNorte -

Ilildcrico Ru§no
cEP ó5.860-000,Guimarâcs,no lll -

de 2f a O, das 08:00 ús t2:00 horar, podendo ainda ser solicitado

âtravés do E-moit pm.sueupiradonon@gmail.cora Esclareçimsnlo

adhionat no mesÍno andçreço ç e-nroil citador e provisoriâmentê no

núrncro +55 99 991??-2693. §ucupirn do Nortc {MÁ}' l7 de oruubro

de2O22. Guilhcrmc Cmta Campos - Prcgociro.

PRETEITURA MÜNICI PÀL DE TRIZIDE,LA
DOVÀLE. MÁ

Âvr§o DE LlctrÀçÂCI rREoÀo ELETRÔMCo No. 56/20?2

0 MUNICIÍ'IO DE TRIZIDBLÀ DO VALE. Esxlo do Mannlüo.
arratós dl §ecretaris Municipal de Eduwçâo, loma públito quc farü

ticitaçfio na modolidodc Prcgio Elcrônico para Regirtro dc Preços.

BÁ§§. LEOAL: Lein" 10,52012002,Dccrctn nu 10.024/2019' Dccrtlo

Municipal no 24/2021. Dccrcto blunicipal n" l5/20I9 c pela Lci no

S.66dli3 e âltcraçôê§" OBJETO: Registro de Preços psrâ cvflrtual c

ârnrra o parteltda contrüüçno de cmpÍt§ô §§peializrda na manut*n-

ção prevenüva e coneliva com fomccimenro dÇ pcçüs, ncessóriot e

Iubriffcanes para veiculos dc inteÍ§§sg da §ccrcuris Municipol d*

\\§

,.-"-25-l

Educaçâo do MüobÍpio de Trizidcla do Yalc/MÁ. ABERTURA: (X

dc novcmko d§ 20'i2, àr l0:0ú horas. INTORMÂÇÔE§: 0 Ediul
c scus rnexoi ensontrãm-§c à disporição dos inrcrcs*ados ns sala

da Comiesão Permançnte ds Li§ite{ào, na Àv. Dep' Carlos Melo'

no I 6?0 - Aemporto * Triádelo'do Yale (MA), horário de 08:00 Às

t2:00 horus, telcfo,nc Pân contsto (99) 98852-404! c no cnderoço

elerônico . por +.mail cDlqrntv@ourlook com na página wwrq-tri-

zidcladovalc.ma"gov-br TÍi2idcl6 do Valc (MÂ), l7 dç outrbm dc

2022. Msris §ônia Silva Abrcu. §ecÍclário Municipal de Educação.

Portaria no 0U302I-GP

PREF§ITURÁ MUNICIPAL DE VIANA. MA

Àvr§o DE LlcÍTAÇÃo pRE6ÂCI ELETRÔNICO N" 028rU02? A
Prefcitura Municipat ds Yiarra/ MA. por mcio da Pre-gooira 0§cial'
torna píúlico aos iotcrcsssdor qqr fará licitaçio na rnodalidade Pre'

gâo, rE fonna elctrôoica, do üpo mcmr pÍG§{ pot iterr' enr rtgime

de Enpnitadr por pqo unitório c fornccimento, tendo pr objao

Re$rrro de prcço ptrr future o evcalual contnlaçil'o de emprcer

erpechltzedr nr prcrtrçIo de rertlçoc dc BufeÍ e foracduoto
de Qrendnhee prrl rtmder àr neccsldrds drr §ccretnrlru do

mnnlcípto dt Ylmr/lrtÀ Â rcdizaçâo do ccrtrme estÉ prevku pora

o dir 0l dc ao*eubro de 2021 lr t4híl0alu (Crtora [onr) * ho-

nirio local de Viana/MA. O req,bimento das propostas' obeíura e

dispub dc prços scrá cxclusivamrntc por mcio clurr&tico, no cndc-

rcço: MJisilcxi§e§om.lr, o ditâl compleo çstâ à di§po§içAo

dos interessadss no site: rtnylry.viÂa4"ma-iov.br. Esclrrecimentos adi-

cionois poderlo scr obtidos atrar{6 do c'msil: vionacpl@gmail'com'

Viasd MA, 14 dc oulubro d§ 2022' IGLLY RECINÀ SÁNTO§ D§

MÂCÊDO fregoeira Ofrcial Portaris ll?05/202 l.

COMUNICAÇÔE§

PRETEITURA MUNICIPÀL DE CÂNDIDO
M§NDE§.MA

A PIEFEITURÂ MUIIüCI}ÂL DE CÂNDIDO MENDE§' torna

públtco quc rtrcbcu jüÍttó à ScüBtadâ de Estado dc Meio Àmbicntc e

Rccursos Natr,rais - SEMA a llccrçr Prevh - LP, para a atividadc

Consnuçao ouAmpliação de rodovias* esksdr§, localizado nr ?onn

Rural. §/N, Municlpio dc Candido Me*rdcs 'Maranhão, coaforme

procero 2lótrE4{1022.

-tI

AVrSO DS LlcrrAÇÃo PREcÂo ELETRÔNICO N'. 5?/2022

O MT NICIHÕ §E TRIâDELA DO VALE, Esado do Maranhâo.

atrsvés da §ccrctaris Municipal dc Cultura c Turismo. toma público

quc fará licita@ ns moddidads Prcgào Elcrôdco para Rcgisuo de

Prcços. BÂ§E LEGAL: Lei n" t0.520,rJfi)2" Dccrcto n' l0-(841f,019,

c rltcrações. OBJETO: Ragistro de Prcços plncon§üação

decoraçõcs c iluminaçto naulinr depraças

Trizidçla ds Valc.lMÂ dc intercss§ dâ §ecrctaris Municiptl & Culni-

rl c Turirmo. ABE&TIIB.Â: { dt ttsvçmbro dç2022 àr 14:00 horas'

INFORMÀÇÔD§: 0 Êditol ê §$§ aacxos cncontrlm-§Ê à disposi-

ção dos intâesssdos na rala da Comissío Pemrnmtry dê Liciuçno'
na Âv. Dep. Cerlos Melo, n' 1670 * A§ÍoPorto - TÍizidÊlâ do Vale

(MÀ). horário de 08t00 Às 12100 horas, tclcfonc psrs oontsto (99)

98852-4045 E ro endcreço elerôrico . por c-mail fnhunlâU{ook

r5n0no Dccreto 19,no2il202t, MunicipalMunicipal
noL.§iedcno 14.t3.1S0õ, alterações pela123,

e na-fonreçimento dcoo alateÍra§ §ofêlige*per.ializadecmprê§8
ÍetiÍadaedee de mrnurençâoinstllâçâo,§crviçoÊprertaçâo

do derua§C municípiodc

QUÁ"RTA- FEIRA,lr-DE TIRCEIRO§D.O.

cpl.

no Partnl

no endcrqço:

t3

{tvÍA),

LriDecrcto
e

Vale

§ilva.
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Prefeitura M Trizidela do Vale
Árl, o€puldo cilh irdo, 1870 - Aaro$orto - CEF: 85727{00 - Tftdd.la do V8lôUiiA

CNPJ1 01.558.0701000'l-22 -Íal:99 98276205:i - §tto: www.litH6lôdotBbJnâ.gov.b,r

OBJETO

PREGÃO ELETRÔNEO: PE 05712022

smrÀçÃo
ABERTA

tnú
luenon PREço

DÂÍA TA PUBLICJE§I?AL

fi1142422
DÂTAOAABERTURA

a4n1DA22
lolra oa PuELrcJAvrgo

lz'uazozz
LOCALO€AAEBTURÀ

PORTAL DE ooMPRAS PÚAIIC*S

TNF0RMÂCÕEs oA LrürÍAÇÁs

NAT
CULTURA E

Prêsoe missâo

Responsável pela lnformação IFilNCEGODA§ §ILVA

Rasponsâvel pelo Parecer Tácfllco Juídico t;

RE§PONSAVEI§

Ào Içryeryq4q-
lrrAçÀo lpot

ÀROUIVOS OISFONiVEtS

âr

Prçfsltura ilunlclpal do Trletdela do Vale

httpr/stdrrrlâdoval§.ma.gov.brrlirbcadlslâ.php?td!389

Em6dô: 21r'1or202. 15,%:13

MATERIAIS

DE

DE

RUÀSDE
E
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PROC.

rL§. aiâ

E§TADO DO MÂRANHÃO
PR§FEITURA MUNICTP.ÀLDE TRIZIDELA t}O VALE

CNPJ No 01.5§&0?0/0001-22
§ECRETARIA MTJ.NICIPÀL §E CULTI.TRÁ E TUru§MO

À

\

Endereço: Av. Doputrdo Cerlor lllelo, nu 16?& Bairro ÀGroportc Trizldeh do YâlçMrrsnhâo
CEP: 6í?2?-fi1í!- §ltu qtet@
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E§TADO DO

PROC.

DO VALE

E TI.IRTSMO

FLS,

NATÀLINA

S§CRETARIÀ

E RUAS

D§

E

â.

§

Demanda no SEMCUL?0à?
Materiais e enfeites natalinos e prestação de serviços de
instalação, manutsnção e retirsdâ de decorações e iluminação
nahlina de praças e ruas do município de Trizidela do Va[eIJv{A

de interesse da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Data de inlcio do ETP t2t09Da22

Processo Administrativo no
r7a9aü12a22

Seoretaria lvfunicipal de Clütuxâ

Tuismo
Unidade Adminishativa

Natália Santos Días Vieira§ervidor Responsável:

Natysantos*dias@hornai l. corn
e-mail

w09n022Data da Proposição

SETOR
REQUI§ITANTE:

§ecretaria Municipal de Cultura e

Turismo
Unidade Adminisüativa

José Francisco §ilvaGestor Responsável
(§ecretário)

Chagasmelopensadorl 3 @gmail.come-mail

Data da Aprovação 3Afig/2A22
1

AUTORIDADE
SUPERIOR:

I

Trizidela do

oIt

E§TTIDO T§CNICO PR§LIMINAR

DE

DO
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TRIZIDELÁ DO VALE
PROC. r20900t/?022

FLS. oLo

E§TADO DO MARANHÃO
PR§FEITURA MUNICIPAL DE TnIZIDELA

CNPJ N' 0 1.558.0?0/0 001-22
§ECR§TARIÂ MUNICIPAL DE CI.'LTI'RA E

1 -NECE§§IDÀD§ DA CONTRATIÇÃCIr

DOVÀLE

TURISMO

A elaboraç&o do Estudo Técniso Preliminar (ETP) constitui uma das etapas do planejamerúo de

uma êonüatâção e s€rve esscnsialm€mte parâ assegurar a vjabilidade técnica da contataçÍlo,

bem como o üatamento de seu irnpacto e embasar o Termo de Referência ou Projeto Básico,

que somenle é elaborado sê,â oonki{âÇão frr considerada viáv-el.

Este estudo serve essencialmente para btrscar a solução mais viável para o gereusiamento de

matoriais e enfeitee, natalinos e prçsÍação de serviços de instahçao, rnanuteução e retirada de

decorações e iluminação natalina de praças e ruas do município de Trizidela do ValellvÍA.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

O objeto desta propositura tem a finalidade de roviver as tadições do Natal, difrrndindo o

espirito de fraternidade, reslrito e ilnor ao próximo; incentivando a cultura popular e tornando

a cidade mais bela para as festividades natalinas.

Para valorizar o espíiito natalino de nossa cidade, promover um aspecüo de beleza e harmonia

nesta data, a Prefeihrra de Trizidela do Vale/§'IA.

No fim do ano as ruas' avenidas e praças serllo decoradas com iluminação natalina,

ambientando o espaço urbaao para gue as fanrílias pçssam contemplar a tadicional decoração

de Natal.

O projeto natalino 2A22 pxa a ciitade de Trizidela do ValeiI,ÍA terá çomo princípio a

integração da população em tomo do brilho das luzss e do clirna de mião e solidariedade quÊ o

mornento sugere,

3 _.RErENÊXCU A OUTRO§ INSTRUMENTO DN, PLAI{E.TAI}ÍENTO DO ÓNCÃO

ou ENTTDADE (SE HOTTVER)

A sonrratação em questão está prevista no plano de coutratações e aquisições de 2022, e

também tern previsão no PPA e LDO ê tem rêoursos previstosnaLOA do municlpio.

4 - REeUrsrTo§ DA gONTRATAÇÃo/DURAÇÃO INICIAL DO CONT§ATo DE
pnrií&no- óã 

-snnvrço nn xa,lu3pzÁ coNTnruÂDA, QUE PoDEaÁ,
EXCEPCIONALMENTE, §ER §UPERTOR A 12 MESE§.

participar deste processo de conúatação empre§a§ do ramo de ativjdade

objeto, que não posswrm registro de sanção que impeça sua eontatação,

Endereço: Âv. Deputarto Carlos Melo, no 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Yale'Maranháo
CEP t 65.1 27-ü00- §ite: www.trizidtlsdov{le. ma"sor'br

.,
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estrjam devidarnents regular.es com as Fazendas Publicas Municipal, §,stadual e Federal, com
o FüTS e com a Justiça do Trabalho;

Or serviços que constituem o objeto desta licitação deverão ser execuüâdos de acordo com a
solicitaç§c da con§atante (qtn poderá ser por ordem de senriço) e a orientaçãolÍiscalizaçâo dos
técnicos da Prafeitura h{unitipal de Trizidela do Vale, conforme nscçssidade e as condições

contratuais, devendo a conhatada estar zujeiu a fiscalização e orientação da Prefeitura
Municipal de Trizidela do Vale.

rL§.

*-t cantratação deverá sc dsr stravésde Pregâo Eletrônico para Registro de Preços e senipara 12

{doze} mÊsÊ§.

§ - §§TrMArIvÂ DÁ,§ Q-UÀ§TmâDE§, E DO§ DOCU_MENO§ Qr.rE I"HE DÂO
§U?OâTE

0 consumo anual dse materiâis ê enf,sitçs natalinos e prestaçÍlo de serviços de insBlação,

manutençâo e retirada de decorações e ilurninaçõs nfitâlirla do. ptaçao s firâs dc municÍpio de

Trizidela do ValellüA, estimado será o que consta do quadro abaixo:

rh

!»

J

TINID.D§§CRICÃO
l1 UÉd

-Árvore de natrl ftnhoiro rlrmã vcrde, altura de .spÍoximtúmcn& 1ü0çm' §80 gdho§"

com hsse dc metâl o olá«ioo.
I

l2 Und
"ãiisãltnâtet pirúiim aleml rerde,

baxe d* mrtni ou nlÀrtieo
dturadr ryrcxim{d§nsrrl§ lS{§m,345 gall»r, eom

?

,CI Und3

3$0 Und
Und30ú

Und
-

Fírcacrscata, I 20 ltd láÍnpadüs, *tbryl:?qj3§:3 !ffi 3006
Und-Hscdcesa$e l r0 ltd lÂxrrads§. cor*oloridg, ?13§ valts, 3 rnst$§. 300I

t]ú4@I emsoriaÉ ittúiâ§§$ü {mfdrç
volts;

n*rl, çor bralisü quú$rs wrl l& bds" I0 mpros, 22Ü

400 Und
Etâ E{ ;üst riproximadameírtÉ
sooutlrdor bi*olt, rsistst*,à úsua.

0 5 mstrô§. I! volts, mr branco, pom
9

300 UndffiiadÀ,tan.6cmx2rn.
300 Undffimm.óçmx?m,I
300 UndF*stao cÍlf-eit€ de natd , çor nzul. tam. 6çm x 2m.

Und400
{00 Lrnd
{00 Und5

Pct400Srstâo cafailc dc nalal. cor vcrdr. ttrn" Ilcm x2m'
i00 Pst

ó00 PcrI
PctSCIlt Ístfriina" {sÍ1" l{} cl& cores variadts, pâÕotsüom 12 unítladcs. ?m
Fct700

TÕÉãffifi$.-ti ; ani iqi vcÍde, pqsqllqsml2rmi{qdq, - ?00 P6t
I

?00
500

Pqt---?§-1

5m UnU4
Unô1000-Bolãm-ionffiô 4§m àicotrcom I? unidadas

§ndereço: Av. Dcputado Csrlos Mdo. nn 167$. Brirrs Àtroporto* Tdrldela do Yaln Mralltão
CEP: 6§,?!7-StI0- §ltÊ $ww.triridsl$do?slednfl.gov"br

DO

§§cÊ§TAnt,d §TURT§MO
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TRIZID§LADOVÁLE
PROC. 120900112022

o13---

ve.

Çt

FL§.

E§TAI}O DO MARÁNHÃO
PREFEMUBA MUNICIPALDE TRIZIDELA DO VALE

CNPJ N', 01.5§8.07010001 -22
§ECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURÂ E TURI§MO

§ndcreço: Av. Ileputado Cartos Melo, no 167& Bairro Aeroporto- Trizidela do Yals-Marsnhão

CEP: 65.72?-0fr1- §lte: www"trizideladova le.ma.sov.hq

4

26 Bola ds natâl mista dourada &rnpacotc com 12 unidadcs 500 Und
27 Bols de narnl csoelhalü, tam. l0cm,corvermelho. t000 Und

28 Bola de nrul esxlhsdqtaÍn, l0cm. cor prata t000 Und

29 Bola dc nrtal lisa tarn l0cnr, cor douradr" r000 Und

30 Enleite natalino Ílor. trmúo l8.5cm. 500 Und

3l Eofeits nâhlino flor, trmanho 8.5cm. 500 Und

32 Enfeitc borboleto eliucr, 9cm 500 Und

l3 §.nfcilc borbolcta l4.J cm. 500 Und

34 FitÀ nuslins- cor vcmielho com borda dourada, tam, 6,3cm x 3m§, cor vcrmclho' 500 Und

35 §nfeitE natalino lacodourado d gliter. wnadp tOcm. 500 Und

36 Enfeiu núdin llso dourado d eliteç brnsúÉ I ócm. 500 Und

37 Enlcitc natalino laço vcnnelho cl dçtalhes dourados, tamanho l0cm. ,00 Und

38

luminosr em leds - dccorativa" cor aanl, mangucira dc

metro. corn 36 leds
2

Íios, cada m0tro§ , de 5

azul.

2000 Mcuo

39
dE msro

Pote$cia dc mangucira

Â
2000 MEÚO

40 2000 MelÍo

4l

@Tcds - dccorativa §spscilicaçâo; cor verdcr manguein dc

l3mm dc didmctro. corte a cadt mctro. com 36 leds por metro (mlnimo), letls deitados pam

uma risâo em 360 gaus. PoÉncia mlnima dc Sw/mt Uso intcrno/cxtemo, mmguoira dc 2

fios, tensâo ?20 vúrs, t cada lffi mdros de mangucin conlendo: 5 6os dç-fmças' 5

emcndas {eorectoÍe§ dç intsÍ§oneÍõo) § § o0§8§ trrminaç{o l3ryt !g!b-!&!gry3 .

2000 MctÍo

42

Mnngucira/cords luminosa cm leds * dccôraaivo. Espccificaç§o: can v«nclho, mugüÊiÍs de

lcds dcitrdos

lios, 100 nclÍo§ contendo: 5

5

2000 Mêtfl!

43 uteriormcntc no procÉssodas c 0§ p3çt§
t Serviço

I.

QUANT.D§§CXITEM

§6dcI

t
1 com

224t,de sltuÍL
fcroazul alturade tl00v;

lttz
dc LEDluzmangueira

corluminoraemqm contomrdolerro, mungueiracodcccionadode,00mcotll

46J

Y,
l,65mx 0.70m, confeccionadoponÍâ§ d. ftrÍo, rcvcstida e€m c§tnxuro

no topo,corn

4

üocml***l

fcrro

e

'I
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Etq

neste §TP serão suficientes para atender a

Triádelads Vale - MA.

§ JU§TITICÀTIYÀ DA E§COLHÀ DO TIPO

Dentro feitas por
finalidade de

Com o exposto, esta equipe de planejamento eonclui que molhor opção seria um certame

licitatório, podendo a Administraçâo Públicâ, por meio de*sa opção alqâsçâr a rnellror grstâo

do uso de seus recursss públicos, posts qus por rn*io de uma tioi,tação especiÍica para o

fornecirnentn de mateÍiais e enfeites natalinos e pr§$âção de serviços instalação,

manutenção de

Trizidela do

§

Endereço; Âv. §cputado Csrlos M*Ic, no t6?& §airo Aêroporto- Trizidtlo do Valt-Maranhão
CEP: §§.???-Sü0* §ltt: tllylvrtrizidela.tlovalp'ma'ssv.br

ttL

5

I
; iunkl i ouÍro órgüo' na condição de

pa*icipaqte.
2

5

§§?An0

Pontue-se que o quântitativo Ê§limado nesse fomecimento implicará ganho de escala porqus
quanto maior a quantidade de produtos a serem cotados, melhor será o seu valor Íinal,
beneliciando a adminishação pública, considerando-se, ainda, que somsntô §o êmpenhaá a
quantidade necessária.

6

§$LUÇÁO
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TRIZIDELÂ DO
PROC- 120900r/2022

rls. 

-oatt
SECRETARIA

DO VALE

TURI§MO

\

a) recomerda-sç quÊ este processo ocorra por meio de Pregâo Elehôrrico para Regisüo de
preços, considerandorse Qüê existe a possibilldade de estabçtrecimeirto de rnaior ptâzo pâÍa a

prestação do serviço que são objetos deste ETP.

c) considera-se,ainda que por meio do Pregão Elerônioo há o aumento da competitividade

en§e as emprqsa§, possibilitando a esta Adminishação Pública a contatgção de empresa

especializada no fornesimento de materiais e enfeites natalinos e prestação de serviços de

instalação, manutençâo e rptirada de decoraçõEs e iluminação mtâlina de praças e ruas do

município de Trizidela do Vale/híA, de forma mais vantajosa.

7- ESTIMÂTIVA DE PREÇO§ REFERENCIAI§

A pesquisa de p:eços foi realizada em couformidade com a Instução Nornnativa SEGE§/IvtrE no

65, de 7 de julho de 2A21, que dispõe o procedimento administativo para a realização de

pesquisa de. preços para aqúsição de bens o contratação de seiviços om geral, no âmbito da

administração púbtica federal diret4 autárquica e fundacional.

Temos a informar que a pesquisa de preços foi realizada mÊdiante a utilização das seguintes

fontes:

a) Contratagões similqrqq feitas pela Adrninistração Públiçq coqfrrme a IN Federal

SEGES/IUE N'6t de 0? de julho de 2021, art. 50 inciso II;

b) Pesquisa direüa com no mínimo 3 (três) furnscedorcs, mediante solicitação formal de

ootação, por meio de oficis ou e-mâil, çonfsrme a IN Federal SEGES/h'ÍE No 65 de

07 de julbo de 2§21, art. 5o inciso IV. Quândo a pesquisa de preços for realizada

com frrnecedores, devera ser observada algqmas exigências, con&nrre e§ta

demostrado nos atos do processo, de acordo com o art. 5o inciso V, § 2o.

Os fornecedores Escolhidos são do ramo pertinente ao objeto demandado, que §e

üspuseram a forngcEr preços que vislumbra a adequação dos valorcs consideradss

em vista da realidade de mercado, coufurme determina Insauçi[o Normativa

Federal SE§ES/ME N' 6512021, em seu arligo 3o, inciso YIII. Folam enviados

solicitação de cotação de prcços para 08 (oito) empre§as, §omente 3 (três)

responderam nossa solieitação ro ptazo estabelecido de recebimeffio que era de 09

(novo) dias uteis, conforme evidencia no proce§-§o de acordo com art. 5o, § 2o,

inciso IV.

O valor aproxlmado para 12 meses é de R$ 777.664183 (setecentos e §etentâ sete mil

seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos), çsnsiderando os

Endereço: Av, Deputado Carloc Melo, no 1670- Bairro Aeroporto- Trlzidek do V*le'[vlaranhão
CÉP : 65.727-0ü!- §ite: r+wt'.triddeladovsle.ms-sov.br

lh

6

E§TADO

I
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PR§F§ITURA DO VÀLE

§§CRETARIÂ ETURI§MO

Endereço: Àv. Deputado Carlor Melo, no t670.'Bairro Âeroporto- Trizidela do Yale'Maranhío
CEP: 65.?2?-000- §lte: www. t rir.idelad ova le-lna.sov.t r

I

fomecimento de materiais e enfeites natslinos e prestâção de serviços de instalação,

manutsnçâo e Íetirâd de decorações e il&minação natalina de praças s russ do rnunicípio de

Trizidela do ValefuÍA,

_+

q{

7

TINID.
VÂLOR

uNrÁruons
VÂLOB

TOTAT R§DI§CRIÇÃO QUANT,rTtir.r

Und 96ü,09 I lót7,0El2I

-Fúrc-ãõ-_nsel-tidiúü aleonü rtrde, dtura dc

rproximrdamurtc l80qn. 580 galhoo, com buc dc

mctal ou plástico.

7429,0tI2 Und 6t9,W
Árvorc dc natal pinhcíro slcmã vÊÍdç, altuÍ! dt
çroximadamantc lr0cÍÍt 345 galhos, com basc dcrnetal
on olústico

1

Und 3r3,00 15650,00s03

arn malguoira lumino's

Paincl dc iluninBção
&am

GM

Paincl dc
cm formrlo de

c com

52599,00300 Und I 75,33-t
lÊds. l0 meros. 220 volts.

t00 Und I91,67 J750 !,005
cnfcite n&al, com 200Çordâo pisca colorido iluminaçÍo

leds, I 5 mctros. 210 volts.

24n7,A0300 Und 82,§96
PicsaclrsnúL I ?§ lêd l&ttpâds, corbratcâ, 220vrült§,

3 mctror.

26127,W300 Und 87,09lliica cassste, lt0 hd lâmpadas, or coloridq 220
Yôlts.3 mdÍor.

-l

46988,00,100
Und fi7§7

nà qudic
cum 100 kd§. l0 mêtms,220 voll§.E

Und I lE.5? 47428,004009

-fitr-lã- com- ipiôximadarncntc 05
mctrar, 12 voltr. cor bdnco, com contoladix bivoll
Írsistsnlc à órua

r320 39ó0,00Fcsiso infciE & núd . m danroúr, un. 6crn x ?m. 300 Undlô
r3.20 1960.00300 Und
t3.20 39ó0.003ü0 {Jnd

I l.5t 5{32"00400 Undr3
rcst o úiiitc de nltrl, tipo: vcrde frco nevsdo,

tum.7cnrr2m"
rd?3 58r2,00400 Undld

§ nrtr" §oÍ

6800,00400 Und t7,00f§tao cnfcitc dc naÍa, cor vcrde cscum

com nevrdo, urn. gcm x 2m.
I5

16,00il00 Pctfcsoo cnfcitc dâ nrlsl, cor vcrdc, tqm. llcm x
]rn.t6

8665,00§00 Pct 17,rtt?
Bola nrttlint dee.oradâ, tam. 6cm, pNcotc snl 12

uaiddes, cor vcimulho.

t2192,00Pct 20J2Tm'ffiini-ããsüffi4'tim. 8çrn. pa*otc oom 12

unidades, cor vcrmelho.
600t8

ró324,002332700l9 Bola mtrlina, tam. l0 stíI, cores vairiadrs. pecgt! §om

l6l?4.002r,12700Eh nrtalins.tltrl. l0 crtt Qívstmolho,plcotÊ§ffir l2
1yli,l.,lca.

20

r9,6J l3?§r,00700 Pst
l2 uni&des,

2t

r3293,0070{, Pct I8,99
-Eõlilmiíq sn 08§Ín, q damd* pscotü §grtr 12

unidadcs.
t 7.r0 8750,00t00 Pct)

8?10"00Und r ?,§0Sola nxdina o*ird dourda ,{0
i rE940.00t000 Und lE.9ÊSsla nâ$l dourada 4cm sffotscom 12uaiL

26,[3 \rrus.oo500 Und
com 12

2S

I rEzoo.o(Und t8.20r000-El" d;mcssclhado. tgm. l0em, corvcrmclho.
12?500.1r000 Und 23.50§ola dc nqtâl ssttclhadÊ,laÍn. l0§nt. cô! prâts-

PROC.

II
t?,

64{n 00

Pcl

Pçt

BrIl natnlinn misto csoiral vcrmelho
24
25

27

?8
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I

29 Boh dc natal liss.,tsr[ l0cm. cor dourada, 1000 Und 50 22500,00
1.0030 Enfeitc naralino llot tamaho l8.5cm. 500 Und r0500.00
5.00 7500.00ll §nfeitc natalino llor. tammho 8.5cm. 500 Und

32 500 Und .50 7250,00Enfeitc borboleta glitter, tgmanho 7§cm x 9çm

33 Erfcitc borbsletâ !rl.§ crn. 5ô0 Und 't.15 8875,00

r0280,00l4 com borda dourada hm.Fita nddina Çôr vermçlho
6.3cm x 3n§. cor vermÊlho.

500 Und 20,t6

.42 82r0.0035 Enfcitc natalino laço dourrdo c./ slitcr, unanlrc IOcm. 500 Und

.94 r0970.0036 §00 Und
Eofeiternarallno laso rcnnclho cl dçlalhss dorrdos,
tamrnho lOm. 500 Und 16,2§ Er25.00tl

31000,00t000 Mcu§ I t,to38

çm lç& -

na cor

ô

dc 2

coRtcndo:
trnsao

íntuçon*lo) c
8zul.

Mctro lrJo 30600,00200039

mqro

5

c8püs l3mm

tm lçds

11000,00t5,s020m Môtro

em
dc

mclrolcds

dç de

c

visro
{0

31000"00Mctro 15,502ü{m

dedo

4I

Ir,54 3t080.m2000 Mctro

em
dc de

47

t66,67,31
I
I
I
I

Scniço 3l lóó,6?I43

§ndereço: Âv. Ileputedo Cerloc llfelo, no 167&.Bairro Àeroporto,Trizldela do Yote'Maranhlo
CEP: 65.?2?400- Sitt: wmt.riziüêlrdottlc"mr-gov,br

TRIZIDELADOVÂLE
PR0C. r2$00ra022

IrL§. 03ú

côrte
vir{o cm

Â
dÊdê

5 caprs

conlcldo:

mctÍo.

Psl&rciâ

êm leds

a cada 100 mctros

mctÍolcds
cm

§

ts no pmc€§so
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§§TÀDÚ DO MANANHÃO
P.RETEITT'XA MÜMCIPAL DE TRIZIDELÀ I}O.VALE

CNPJ N0 0I.§58.070/0WA2
§ECRETAruA MI'NICIPAL DE CULTTJRÂ ETUfiISMO

ANDXO

ITEIVI DE§CRIçÃO QUÂNT.

56

1

com
esÍilizadq sendo anjos

revestidos em luminosa

çm cor bÍan§a
Joçé eom 2,30m dc

Maria com 2,00 de

cor bfanca 220v e

LED ou eom 1,00m de

em fcno, cor branca 220v

Iuz LED ou similar cor braqca 220v.

2

ffii[ EspÊcifrmção: Êsirela iiúminada com alttra de 40cm, confccoionada em ferro e com

haste pare fixâção nâs arvoígs, rsvÊ§tidqr em
46

4 05 em

no lopo,
rutura de 5ó

1

totâl de l4m de

dc
sendo 20

ds ültura , 20
e30 de oito pontas

e revesüdâs com

cor br:anca ?20v.

2

I
oÍna dc

com

da §onfÊccioÍâdâs

7

I -DE§CRrÇÃO DA §OtuçÃo coMo uM TODCI

O registro de preços é uma fenamenla qu€ §erve parâ futura e eventual aquisição de

produtoslserviços com demanda variável" Nesse proces§o' ao sdotâr o rcCl§ül de preços para

aquisição do objeto asim4 esüaÍnos visando a sirnplificação e otimização dos processos de

licitaçâo para a Adr*inistração Pública Outro â§pccto importante é que com o rcgi§tro de

preçüc suprirá as demandas êxistontes, de acordo como f,CIrcm §endo rçqui§itade§, trão

necessitando da ressrva orçamentfuia em sua totalidade, utilizando os recur§os financeiros de

forma sustedável, podendo inclusive. melhorar a orga11i289ão da§ compra§ através da

implantaçâo de um ctonograrns-

Compete dmtacar que â legalidade dos atos é uma eondição para o bom dos

I procedimentos administrativos e, por e§ts razão, paÍa que a Adminisração de forma

I

Endereço: Av. Deputodo cgrlo§ Melo, n' ló?0- Bairro Aeroporto- Trlzidela do

CEP : 65.?2?-000- §itt: twrv.trizidelrdovale. mq'sov'b f

DO

Painel de ilurninaçüo. Esyecificação: Painçl dç iluminaçâo cm formato dc esfclas, para

instalaçâo em braço de luminória de rua com aproximadamente 1,90x0,80nu em formato de

constelaçào, confeccionados em ferro e com bâste para fixnção, rcvcstido em mangueira
luminosa 220v, cor branca.

I

com scr§

de com

220v.

decorado com

com

çom base dc Êm de tês ou

e 80 estrelus cm tamanhos em

com umâ
em feno cor
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eficiente e célere a suâ missão de melhor, faz se oecessário à conlratação de empre§a

especializôda no fornecimento de materiais e enfeites natalinos e pÍestaçâo de serviços de

instalação, manutenção e retirada de decorações e iluminação natalina de praças e ruas do

município de Trizidela do ValolttdA.

O projeto natalino 20ZZ para a cidade de Trizidela do Vale/lvlA terá como princípio a

integração da populaçâo em torno do brilho das luzes e do clima de união e solidariedade quB o

momento sugere.

Os itens necessários pars sua realização são classifrcados como serviços comuns' A

discriminação dos irens foi feita no presente ETP, atendendo as recomendações dos Ôrgãos de

controle, parâ que se teúa uma licitação legitima, licita, primando pela economicidade e

vantajosidade, alcançando assim a qualidade dos serviços que serâo con[atados para atender a

demanda da pasta.

â

Ê§

9-

O agrupamento dos itons, do modo, propo§to, visa eoniugnr objetor.de seyelhantes rarnos de

atuação, gue fayorcçam'um& maior participação da empresas d1"t especialidade de

interesse, ao pa§so qog *untem a padronização para o§ compononte§ ofenados'

A separaçâo dos itens licitatorios poderia ocasionar 1.:*puúb,lidade 
na mo:tagem e no§

reparos e11§e a§ Váriü§ partg§! o que pode ocasionâr perdadc matsrial ç agrrento de custos

A Legislação prevê excepcionalmente a possibitidade de a ÀdminisEação instaurar licitação

global, em que serviços distintos sâo agrupadOs, (assim entendido fornecimento de peças e mão

de obr4, desde qu. Luru 
"rndi$o, 

ae-§onna comprovada eiustificada" dccorra da necessidade

de inter-relação entre os serviços con§a6do§, ou implique vantagem para a Adminis§ação'

diversos presbdores de serviços'

Endereço: Av. Dcputado Carlcç ftIelo, no 1ó?0. Brlrro Aeroporto.'Trfutdde do Valo.Maranhâo

õÊii ãã.izl-oou''§ite: wr*rr.trieidelrdovale'mrxqv'br

t0

PNEF§ITURÂ

PÀRA O
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§§TÀDO DO MÂRANHÃO
PREFEITURA MUNICTPAL DE TRIZIDELADO YALE

CNPJ N" 01.558.070i0001 -22
§ECRETARIA MUNICTPAL DE CULTTJRA E TURISMO

O não paÍcslâmeüto do objeto em itens, nos termos do art. 23, §l', da Lei tr" 8.666i1993, neste

caso, se demonstrateanica e economicamente viável e não tem a finalídade de reduzir o saráter

competitivo da licita$o, visa, tÍ[o somente, assegurar a gerênçia segura da conhatração, e

principalmente, assegurar, rão só a mais ampla eompetição nscessária em um pÍocesso

licitatório, mas também, atingr a sua finalidade e efetiüdade, que é a de atender a contento as

necessidades da Administação.

O agrupamento dos ilens faz-se necessário haja vista â esonomia de escalâ, a eficiênsia na

Íiscalização de um único conüato ê CIs trânstCImos que poderianr surgir com â existênsia de

duas ou mais empresas psqa a execução e supervisão do serviço a ser prestado. Assim, com

destaque para os princípios da eficiência e esonoÍnicidade, é imprescindível a licitação por

grupo.

O serviço de manutençâo deverá ser executado com o fornecimento de peças e enfeites, para

preservar a economia e qualidade da prestaçÍio, urna única empresa será responsabilízada e

deverá cobrir as falhas, tanto em peÇ6, quanto em serviços, nâo gerando custos adicionais

EM TERMO§ D§
DO§ R§CUR§O§

10

HUMANO§, FINAI\{CEIRO§

r Espera-se que a presente conüatação de empresa etpecializada no fornecirnento de materiais

e enfeites natalinos e prêstação de serviços de instalação, manutençâo e rctirada de

decorações e iluminaçâo natalina de praças e ruas do município de Trizidela do Vale&lÁ" de

forma ehciente com qualidade, propiciará os rizidelenses rcüvor as üadiçÔes do Natal,

difundindo o espirito de fratemidade, respeito e amor ao proximo;

. Economia para os coftes públicos, baixando os valores de referência;

r Utilização susten$âvel dos recursos finançeiros dest& Prefeitura, alocando §omeÍrte o

nesessário para eada aquisiçâo;

. Aquisiçâo de produtos de qualidade.

1l - pRoYrDÊNCrÂ§ PÀRA À ATIEQUÂÇÀO DO ÀIVIBTENTE DO

se aplica

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, no 1670- Erirro Âeropoúo- Trizldelr do Vrlo,Maranhâo
CEP: 6i727-000- Sitc: y-w]ry,tJizideladovdt. ma.sov. br

ll

TRIZIDELA DO VÂLE
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PR§FEITURÂ DO VÀLE

TUAI§MO§ECRETÀRIÁ

12 - C0NT§.ATAÇÔE§ CCInR§LATAS EIOU TNTERDETEND§NTE§

Para
da ou

com o objeto

{À,

13 - DECLARAÇÃ(} DU VIABILIDÀDE OU DÀ CONTRATAÇÃO

Declaro, parâ os devidos frnr, que é viável e fundamertal para este

municÍpio.

§ecretário de Cultura e

Portarian§ 0512021-0P

Dà

Endereço: Âv. Deputado Csrlos Melo, no 16?0' Bairro Aeroporto- Trizldda do Vst§'Mersnh[o

CEP: 65.72?-0{D §lte: wwx.trizidcladovale'{na.sov.br

12

I
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E§TÀDO DO MARÂNHÃO

PRETEITURA MUNICIPAL DE TRTZIDELADO VAL§
CNPJ N' 01.5§8.070/0001 -22

§ECRE?ANTA MUNICIPAL DE CULTURA E TURI§MO

;â

!U

ProbabiÍidade: ( X ) Baixa ( lMédia ( )Alta
lmpacto: ( X ) Baixa { } Média ( )em

rd
Da

no

L, Atraío no procedimento llcltatório.

Responsável

Análise pormenorlrada dos ltens exigidos no Edital,

de forma.a não e»<trapolar as regulamentações
pÍêvlrtss em LEi.

Equipe de
Planejamento1.

Eguipe de

Planejamento
2. Especlficar o serviço de forma concise e coeíente

com o que o mercado pode oferecer.

Prêgoelro3. Obsêívar atentamente as regulamentações na

condução do processo llcltatório,

Responsávelld

Equlpe de
Planejameato1.

Tornar as prwidênclas necessárias ao saneamenb
do procesro no menor pralo possível, de modo a

p€rmltir a reallração da llcltação,

Rlsco 0t - LII

Probabilidade: Baixa ( )Média ( )Alta
( X ) Eaixa ( )MÉdia ( )Alta

rd Dano

1. Atraso no procedimento licitatório.

id Ação Preventiva Responsável
Veriflcar as exigêncial solicitadas e analisar se

êncontrüm-se compatlveis com a realldade do
mercado

Eguipe de
Planejamento

2, Dar ampla publicldade ao edltal §etor de Publicação

rd Responsável

1. Ravisar Êxigências do edital e reallrar nova licitação.
Equlpe de

Planelamento

{ )Alta(X ) Baixa { } MédiaProbabilidade:
( )Alta{ } Baixa (X ) Médialmpacto:

Trhideh do VsleFMaranh§o

Rr§co 01- |MPUGNAçÃO DO ED|TAT

id Ação Preventiva

Acão de Contísência

RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO

lmpacto:

Btscü 03 - EsTtMATtvÀ DE PREçO EM.DE§COMPASSO COM OS VALORE§ PnAT|CADO§ llfo
MERCÂDO

6§.
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TURISMO

td Dano

I. preço

Reallzarextensa e adequada pesqulsa de mercado. Setor de Comprat

Pregoeiro1.
No caso de preço elevado, dêve o prêgoeiro

negociar a redução dos valores pÍopostos, tendo
como paràmetro os vatores do contÍato atual.

2. SetorJurídico\

\

Endereço: Av. Deputeds Crrlor Melq no 16?0'' Beirro AêroPorto- Trizidele do Ysl§-Mrranhão

CEP: 65.727-000- §ite: rrrvrr.lrizidela{ovale.nrn.sov,br

TRIZIDBTÁ

§STADO

DE CULTURA 8

id Acão Preventlva Responsável

1.

Ação de Contieência Resnonsávelrd

No ctso de ll€ltição dêserta, avallara posslbllldade

de firoceder à contntação direta por dispenra de

\ llctracão,

NOME:
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E§TADO I}O
PREFEITURA MUNICTPAL D§ TRIZIDELA T}O VALE

CNPJ N', 01.558.070t00ua2
DEPARTAMENTO D§ COMPRAS

PESQUISA DE PREÇOS
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Endercço: Àv. Deputada Carlos Melo, n" 16?0- Bairrs Acroporto- Trieidcla do Vrk-Mararhão
CEP: 6§.727-000- §ite: wFw.t!Í&i$,sladovale.ms.gav.bg

lt

CPL *
Prr(xl.130!90!êqe

Ê§TADO
PREFEITURÀ MUNICIPAL D§ TRIZIDELA DO VALE

CNPJ N', 01.558.070nA01-72
DEPÀRTAMENTO DE COMP RA§

rlE PREÇOS
FONTE: OUTRO§ ESTES
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NO CNPJ/MF

ne§te

..ià

cor$TRATâNrE

CONTRATADA

A empresa G. J.
sob o no 06.
t93) 99196-2121 e email:
ato representada pelo
residente e
cEP 68372- 005,

§etor

1 . CLÁU§ULA PRIME|RA. DOS TUNDAMENTOS E NORMA§ DE EXECUçÂO

1.1 - O presente instrumento conüatual decone da Licitração Pregão pârâ Rêgistro de Preços no

A75n0X, na Forma Eletrônica, prccesso no 17112021, homologada22l12i2121, do tipo Menor
Preço por ltem, de acordo com a Lei no 8.6§6 de 21 de Junho de 1993, Lei no 10.520 de 17 de Julho
de 2002, Decreto Federal no 8538 de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar no 123 de 14

Gomes,
CPF n.o 79

de Suprimentor e §err*içoslÂv. Àcesso Doís,530 Brirro Prenrm - Âltamira, Plrü lalllmlrucpl@gmslt'rom
Scde tla Prefriture Rua Ogvirno Ssntos n'.22§0, Baino §udsm l, C§P. 683?l,288 * AllâÍnirs {FÂ.}

\

(

l*.r

I RE

i

E§TADO DO P.dRii
PODER EXECUTIVO

*

|N§TRUMENTO COiITRÂTUAL para:
Futura e eventual. aquisição de materiais de
decoração com especialidade em ornamentação
natalina, e aquisição de Brinquedos para
Distribuiçâo Gratuita as Crianças, em
Comemoração as Festividades Natalinas
através da Secretaria Municipal de
Administmçâo, confornê condiçôes,
especiÍica$ss! e exigências, estão contidos
neste Termo de ReÍerência, a fim de atenderàs
necessidades da Prefeitura Municipal de
Alüamira, que entre sicelebram o Município de
Altamira - PAe a empresa G. J. DE MELO
JUNIOR ElRELl, nos seguintes termos:

JOSE DE
Avenida
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MAIS VIDA. MAIS FUTUROI

(:-
I

§rn -

Dezembrc de 2006, Lei 147 de 07 de de2O14, Decreto no 10.024, de 20
na Íorma eletrônica, para
de Janeiro de 2A13, que

Preços previsto no art. 15 da Leino 8666193.

1.2 - o
segundos ê
benefÍcio do

1.3 - Este Contrato
eletrônica, a teor §eus de
Preços n'. 12021.

1.4 - lntegra o presente Contrato, ao respoctivo Processo Licitatório sob o n" '17112021.

com

Referência, a
discriminação ontida I do presente

e
em

\

%

ô-t.

\J dL

Item otd Und Dercriçôo Marca Modelo
Unltário

Adiudicado
Total

Âdiudicado

I 20 Und importado imponado R§ 30s,00 Ht 6.100,00

2, t? Und

Fiede natal pinhciro alenú
Yerdealtura l$0cnn
Aproxima&mente 580 galhos

com
Base dc mettl ou rlástico

irnpoíado importado RS 98?,00 R§ I1.784,00

3 t?,

Árvore de natal piúeiro alnxa
l50cm aproximadamenle 345

galhos
Alernã raerde cotrr brse demcüal ou
Plástico

importado importado R§ 5.43ó,00

6 l2 Und

@EmiilTipo cactrl8 verde
Altura 2l0c-rn rymximadamenm
345
Galhos com base de rnetal

QU

Plástico

importado importado R§ 750,00 RS 9.000,00

7 Und

fuG; d€ nâtal tipo cactus altura
l50cm aproximadamente 150

galhos com base de rnetal ou
nlástico

impoíado impoíado f(§ 335,00 R§ 4.020,00

Setor

P EFEI UR

DO PARÁ

1.5 - Das normas de execução, a contralada obriga-§B a sxecutar o presente contrato, observando
o estabelecido nos documentos abaixo relacionados, que constituem parte integrante e
complemêntar deste instrumento, independenlemente do transcriçâo.

2 . CLÁU§ULA SEGUNDA - OBJETO

2.1 - Constitui-se Futum

Termo de
Altamira, atendendo a

RS 453,00Und

t2
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vAl§

PREFEITURA
VIDA. MAIS FUTURO!

flnÀ

fil&-
E§TÂDO DO PARÁ

PONEREXECUTIYO

\

rà

I t0 Und
Arvore de nslal tipo cactus altura
90cm aproxímadamente 50 galhos
§om base de metal ou plástico

importado importado R.$ 94.70 R$ 947,00

I l2 Und

Árvore tle natal tipo cactos nevada
Altura l5Ocrn aproximadamente
t50
Galhos çonr base de metal
OUt
Plástico ]

importado importado R§ 325,00 RS 3.900,00

IO t2 Und

Arvore de natal cactos nevadâ
Altura 2l0cm aproximadamente
345
Galhos com base de metsl
ou
Plástiço

importado importado R$ 782,CI0 RS 9.384,00

t1 t2 Und

Árvore de natâl tipo cauadense
Verde altura 2l0cm
Âproximadamente 459 galhos

com
Base de üetâl ou plástico

importado importado R§ 268,00 RS 3.216,00

tz 10 Und

Árvore de natal tipo canadense
Verde altura l80cm
Âproximadamentc 339 galhos

com
Base de metal ou plástico

importado importado RS 175,00 R$ t.?50,00

1! l0 Und

Árvore de natâl tipo canadense
Verde alnra l50cm
Aproximadamente 219 galhos

com
Base de metal ou plástico

importado importado RB 141,00

Árvore de uatal tipo canadense

Verde altura 120çm

Aproximodamente 120 galhos

com
Base dc metal ou piástico

importado

r§ l0 Und

ãrvÀie de natal tipo canadanse

verde alrura 90cm

aproximadamente
58 galhos corn base de metal ou

Plástico

importado imporrado R§ 35,05

r6 l0 Und

ffi-d; natat-npo canade$se

verde elturâ ó&Ín
aproxlmadamente
36 gglhos com base dç metal ou
Flâstico

importado importado RS 18,00 RS 180,00

l7 r0 Und

Áruoie de n*tal tipo canadense

wrde altrua 45cm

aproximadameote
30 galhu cortr hoe de metel ou
Plástico

importado R$ 15,00 R§ 150,00

t8 r00 Und
Pisca çolorido
*nroxirnadamsnÍe 2 l0 lgd

c0m
impoíado importado R$ 88,00 R§ 8.800,00

t9 100 Und
Pisca colorids com
aproximadammtc l50ld- impoíado impoíâdo RS 64,00 R§ 6.400,00

2ü 100 Und
Pisca colorids
aproximadamente I I 0 led

com
importado importado RS 25,50 R§ 2.s50,00

$tor de SupÍistÊntos c §erviçosAv. Accsso Dois.5!0 Bairro Frcmem * Álttrtim. Paró [ rttlmlrrcpl@gmell.com
§çdÀ da prefeiturc: Ruâ or§viano ssntsí n'.:250, Boino Srdam t, cEP. 68.371,288 - Âltlmira {PÂ)

l«
----' í

R$ L410,00

l4 t0 Und importado FJ§ 45,00 R$ 450,00

R§ 350,50

importado
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MAIS FUTURO!
ftilílDO

t

i
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It"
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L{e

lb

d

\üa

tq

â rll.í\
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§tá
,r tl
sir

11 r00 Cascala lcd branco 120 lampadas
127v importado importado R§ 71,00 RS 7.t00,00

23 100 Und Cascata led l20lampadas colorida impoúsdo importado R: I ns t.ooo.oo

24 100 Und
Pisca led 100 lampadas branco
quente l27v importado importado R§ 33,0CI RS 3.300,00

28 r00 Festao aramado verde 270cm imnortado I R§ 639.00

29 120 Und
Fita led 5mt§ - l2v - l0§ luzes
color com controlador - bívolts

importado importado R$ t3.900,80

imnortado204 § 6-3!

impoíado3l 200 Fcstão amarelo 6cmx2m imp$rtado l I Rs t,zrt.oo
I

importado200 importado R§ t.278,00

3d 200
FesÍão fosco verde nevado com
branco Tcrnx2mts

R§ ?,I5 RS 1.430,00

3§ 200 Und importado importado R$ 8.45 R§ l.ú90,00

36 200 Und importado importado R$ I1,00 R§ 2.200,00

Festso verde I lcmx2m importalo imoortado RI ;9.00 RS r.800,00200

R§ 1.350,00Bola natalina 6cm pacote com l2
unidades decorada cor vermelho

importudo importado R§ 9,OOl8 150

R$ I1,00 Rl[ l.ó50,00r50
Bola natalina 8cm pacote com 12

unidades decoradr cor vermelho
importado importado39

RS 2.250,00Bola natalira l0 cm cores mistes
Dacote com 12 unidades

importado importado R§ 15,0040 I50

R:$ t5,00 R§ 2.?50,00Bola natalina l0 crn cor vermelho
Dac{tc com 12 rmidades

importado importâdo4l

R$ 1.500,00Bola natalins 08cm verde pàcote

com 12unidades
inrportudo RS 10,0042 150

RS 10.00 R$ 1.500.00importado importado43 P-ct

R§ 2.100,00importado R§ 14,00Pct
lola natalina rnisto espiral
prmelho44 150

imooúado RS 2.100,00moortado R§ 14,00Bols naÍalina espiral dourado4§ ls0 Und
I 1,00importado R§ IEnfeite nal§lino flor l8.5cm importado150 Und{8

imnortado IEnfeite natalino Ílor *.Ssn49 150
imnortado importado R{_1.s00.00§0 150 Unt

imoonadomnortadoEnfeitc natalino borboleta l4.5cm I i 2.50R§Und5l r50

R§ 6.250,00importado R$ 12,50netal dosrada 4cm pacote

2 unidadas
Bola
com I

importados2 500 Uud

RS 9.750,00importado R§ t9,50Und
Bola de natal mista dourada 5cm
Dacote com 12 unidades

53 500

R§ 25,00 R§ 12.500,00importado500 Und
Bola de natgl mista dourada 6cnt

Dacote som t2 unidades
54

RS l.39o,ooR§ 13.90importado imponado35 100 Und
lióti 0o *atal espelhada l0cm
vermelho

R$ 1. 100,00imponado R§ 11,00Bola de netúl sspclhâda Scrn cor
Drat&

importado56 100 Und

RS 550,00importado importado R$ 5,50Und
Bola de natal spelhada Scm cores

Drâtll
s7 100

RS 450,00R$ 4,50impoíado importado58 100 Und
Bola dc natal espelhada 6crn cor
praüo

RS 500,00importado RS 5,00importado59 r00 Und
4crn cornatalde

RS r.490,00importado impoíado R§ 14,90Und
Bole de natd lisa lO«n eor
vcrmelho60 100

Setor de §uprimcntos e §erügos:Av, Accsso §ois, 530 Baino Prcmcm - Altlmira, ParÀ | tlumlrncpl@gmlll'com
§cde dE Pr.feirura: Rur Ouürno §anros a'. 2250, Boino Sudam l, CEP. 6B37tJ8* - ÂlHmirs (PÀ)

+

P FEITURA ÍAú§

$b Und

Und imnortado

R§ I t5,84

30 Festao dourado 6çmx2m I

Und
32 )t Und Festão nrata 6cmx2m R R

33 Festão azul 6crnx2m R i9

Und importado impctutlo

Festao verde escuro com neve
8cmx2m
Festao verde escuro
gcnrx2m

com ncve

37 Pct

Pct

Pct

150

irnportadoFct

Bola natalina doura& 0&m pacote

com t2unidades150

importado

RS

R$imnortadoIlnd
RS

R§

importado

importado
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6t 100 Und Bolc de natal lisa 8cm cor pratÊ imoortado imnortado R§ U,4§ R§ r.143,00
importado67 100 Und Bola de natal lim ?cm cor dourada imnortado R$ 5.97 R$ 597.00
:--^J^.r^63 100 Und

Bola de natal lisâ 4cm cor variadas imoortrdo6 r00 Und importado RS 4,94 R$ 494.00
0f, 150 Und Enfeite presente colorido 3cm importsdo importado RS 7.54 R$ 1.13r.00
66 t50 Urd Enfeite nâtãlino urÊsentes importado R$ 7.54 R§ 1.13r.00

imno;Íqrl70 150 R$ I r.05
importado7l Und Enfeite anio 6.5x7.5cm imoortado R§ r2.8? R§ 1.930.50

12 150 Enfeite ÍIor c/clits l3cm - irnoortatJo R§ t.657.50Und RS 11,05

importadoI50 Enfeite anio c/ violino 9xl lcm R§ 12.74 RS r.9r 1.0073 Und
RS 14.82 R§ 2.223.0014 150 Und Enfeite piúa I lcm -

75 150 Und Enfeite pinhs 6§m importado importado R§ 14,82 R§ 2.223,CI0

16 l§0 Und Enfeite oinha 4crn mnortado imoortarlo R$ r.0.50 RS r.575,00
importarJcEnfcite piúa 4crn imoorÍado R$ 10.50 RS t.575.0017 150 Und
importads RS r.950.0078 150 Und Pinha nevada 4 cm imrrortado R$ 13,00

R§ 1.335,00
Enfcitc naalino esrela colorida
6cm

importado imponado R$ 8,9079

R§ r.770.0CIEnfeite tambor 6crn mportado irnportado n$ r 1,808ü 150 Und

Rl$ 6,20 R§ 930,00I50
Enfeitc pr€scnte liso com 6 cores

sortidas 3.5 cm
importado imponado8t

importado R§ 14,15 R$ 1.132,00Uud
Fita natalina - 6.3crn - 3mts
decorada vermelho com borda

dourada
importado82 80

importado RS 880,00imporrado R$ I1,00
;ita natalina - 3,8cm - Smts

lecorada vennelho com borda

lourada
83 80

RS 11,00 R§ S80,00Fita natalina - 3.8cm - 3mts
decorada dourada

importado importado86 80

F,S Il,oo Rl§ 880,00Fita natalina - 3.8cm - 3mts

decorada dourada
importado importado81 80 Und

imporado BJ0 11,00 R$ 880,00l.8cmFita naralina -
decorada verde

importado88 80 Und

imnortadoEnfeite laco dourado c/ sliter I Ocm P§ t.080,00importado R§ r3-50Und I80
P§ r.35e00importado importado R§ r6.e09t 80

R§ 1.080,00R§ 13,50

#
Laco vermelho c./ detalhe dourado

lOcm
importado92 80

R§ t9.500,00importado importado R§ 13,00cÍll94 l.§00,00 Und

R§ 31.500.00impoíado importado R$ 17,5095 1.800,00 Und

Àproximadas do carrinho em cm:

15x

e

§em ü'icçâo

RS 25-840,00importado R§ 15,20importado96 I.700,00 Und

Linda boneca com vcstido brilho:o

Largrra 4 - smite sons tâo *
Carantia contrn defeitos de

Fabricaçào 3 meses

satür dr suprimcnros e §sviçoslÂv. Accrxo Doüs, 530 Blirro Prcmem * Altamira, Parâ | alhmlncpl@gmall'com
§cde rb Prrfcirun: Rua Oavirno §ântos tlo' 2250, aaino Sudam l, CEP' 68'3?l '188 - Altsmira (PÂ)

PR FEI
MAIs VIDA, MAIS FUTURO!

Bola de natal lisa 5cm cor nrata irnoortadn BS 5-20 RS 5?í1.00

imoortado
En feite naÍa lino estrela-ícx c1240)Unt imoortsdo RS 1.657.50

150

150 Und

Und

Und

Und

90

importadoUnd

com
de

cômÍrrimênlÍt e l2 crn de altura

l8turial elástico atóxico tam .nnho

Áproximado om cm altura
16,
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P EFEITURA
MAIS VIDA, MAIS FUTUROI

E§TÂDO DO PÁRÁ
TODEREX§CUTTVO

3 . cúu§uLA TERCE|RA - DA§ oBRIGAçÕE§ E RESPoNSABILIDADES

3.1. BA§ OBRIGACÔE§ PA CONTRATADA

3.1.1- A CONTRATADA obriga-se a:

3.1.2- Executarfielrnente o contrato, de acordo com as Cláusulas avençadas.

3.1.3 - Presbr todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da mntratante'

cujas obrigaçõês é atender prontamente.

3.1.4 - Fomecer os itens, conformê pedidos da CONTMTANTE, e de acordo com o pÍilzo,

quantidades e especificações aqui dispostos.

3.1.§- Oferece-r garantla dos itens, de acordo com as especificações do fabricante e/ou

especlfica$es deste termo de referência.

3.1.6- A disponibilizar o Transporte e todas as despesas que porvenfura forem necessárias para a

entrega do obJeto, sem qua§uerônus adicionalâ Contratanle.

g.1.7- Responder, dlretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízo§ gue vier a causar à

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de sua ação ou omissão, dolosa ou anlposa, na

execução do contrato, independentemente de outnas cominaçÕes contratuaÍs ou legais a que estiver

sujeita.
3.1*8- A manter durante,a execução do eontrato as mêsmas condiCões fe habilitação apresentada

por ocasiáo da homologação do resultado final da licitação, comprovando tal situação, sêmprê que

for solicitrado pela Contratante.
3.1,g- A indicar e manter- durante o cr.lmprimento do contrato, funcionário da empresa com poderes

para resolvar quaisquer advercidades referente às obr§açÕes contratuais para atuar como

preposto, mantendo atualizado o seu telefone de contatro.

3.1.10- Â cumprir com os dispostos no Ínciso XXXlll do art. 7'da Constitulção Federal (proibição

de trabalho notumq, perigoso ou insalubre aos mênores de dezoito anê§ e de qualquer trabalho a

menores de dezesseis ano§, salvo na condiçã<l de aprendiz a partir de quatoae anos).

3.1.1'f -Emitir Nota (s) fiscal (is) da (s) entrega (s) efetivamente realizada (s), apesentando-a (s) à

CONTRATANTE, bem como discrimlnar na referida nota o local do fomesimento, o número do

contrato, da Nota de Empenho e o obJeto.

S.1.1Z-Arcarponr hrdos os pnÇaruos orgvidenciários,,.fisca"i§, trabalhistqs e.comerciai§ rÇ§ultanlês

,sstoÍ dr süprimsnroô sscrviçosAv",{ce*o Dois,530 Brino Prcmem*Almmira, !y.f _l 
dlrmlrecpl@gntallcom

S.au A" fr.fulturar Rtiu Oüvirno §anor n1 2350, Bqino §uttam I. CEP, ó83? I .2SB - 
^ltrmira 

(PÀ)

97

Boneca sercia tamanho
aproximado
Em cm altura 29 x largtua 7 cm
caixa
Embalagem 38xlOcm emite sons:

nâo,
Nâo fala. Carantia consa defeitos
De fabricacão 3 meses

importado importado RJ§ I5,70 RS 23,550,00

98 900 Uud
Kít ehÀ brinquedo infurtit cartsla
com l0 peças importado R§ t3,00 RS il.700,00

rl Adiudicrdo:

I
lrl

1.500,00 Und

importado

r.§ 322.36r.$0
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da execução do contrato.
3.1.13- Às suas expensas, sanar ímediatamente quaisquer iregularidades ou defeitos verificados
nos itens fomecídos em quê se verificarem vícios, defeítos ou inconeçôes, durante a vígência da
ata de regístro de preços.

3.1.14- Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condiçÕes
inadequadas ao fomecimento de art§os nablinos, bem como os brinquados ou a iminência de fatos
que possam prejudicar o Íomecimento.

3.1.15-Aceitar, nas mêsmas condiçÕes ontratuais, acrÉscimos
necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor iniciaí

se fizerem
contrato,do

facultada a supressão alêm deste limite, mediante,acordo a ser celebrado entrs as parles:

3.1.16- As celebrado entre os contratantes poderão excedero
limite de

3.2 rlAS OBRTGACÕE§ DA CONTRATAI{rE

3.2.1 NotÍficar a CONTRAÍADAa respeito dos vícios verificados nos itens forneeidos.

3.2.2 Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no Wazo estabelecido.

3.2.3 Fiscalizar o desempenho dos itens entregues, pam o atendimento das condições aqui
estabelecidas.

3.2.4 Tomar todas as providências, a seu cargo, necessárias ao cumprimento do objeto deste T.R.

3.2.5 Não a multada
pela administrativa
regularmente aplicada"

4 . CLÁU§ULA QUARTA . DA VrcÊNCN

\

4.1 - O contrato v§onÉ até o Íinal do ano {do exercício fiscal}, podendo sêr prorogado, de comum

acordo entre as pãrtes, de acordo com a Lei no 8.666193 e legislação conelata, por meio de termo

aditivo.

de

4.3 - O Prazo para assinatur:a do Contrato pela empresa rrencdora será de no máximo 05 (Cinco)

diasapós a emissão do Contrato.

§- coNprcôE§ cpMERflAlÊ

5.Í - Os arligos natalinos, bern como os brinquedos deverão eer de boa qualldade, sendo que os

mesmos serão inspecionados na hora da entrega, e a não aprovação do mesmo, levará a contratada a

providenciara entrega de outto imediabrnente, no prazo de 48 horas.

6.2 - A critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA/PA, o obJeto poderá ser entregue

§ctsr
- Allamira

l§t

MAIS VIDA, MAI5 FUTUROI

R

J, a
I

PR2022.12/CLHO-05156 - Pág 145



X*,

ITU
MAIS MAIS FI..fTURO!

diretamente no local indicado pela mêsma, dentro da sede do municÍpio, ficando todo o custo de
transporta a cargo da CONTRATADA.
5.3- O fomecímento será realizado de acordo com as necessidades da Administração.

6 DO RECEBII',IENÍO
6.1- O prazo de fomecimento dos artigos natalinos, bem como os brinquedos, serão de no máximo

05 (cinco) dias e de acordo com as necessidades ê a emissão das AutorizaçÕes de compra
expedidas pela Contratante.

diretamente no local indlcado pala mesrna, Íicando o cu§to de transporte a cargo da

CONTRATADA.
6.8 - Caso fique constatada a inegularidade na entrega, o detentor do.preço registrado após

comunicaçâo pela Comissão Permanente de Recebimento do objato deverá sanáJa

IMEDIATAMENTE.

6.g- Em caso de inegnrlaridade não sanadâ pelo detentor do pÍBço registrado, a Comissão
permanente de Recebirnento de objeto, reduzirá a termo os fatos oconidos e encaminhará à

autoridade máxirna do órgão participante pana aplicação de penalidades ern coord6naÇa? ** o^

ôrgão gerenciador do registro de preços, nos termos do § 60 do art. 23 do Decreto Municipal no

54412014.
6.10- Em caso de necêssidadÊ de provídências por parte do vencedor, o prâzo de pagamento

será suspenso e considerado o fomecimento em atraso, sujeitando-o à aplicação de multa sobre

o valoroonsiderado em atraso e, oonforme o Gaso, a outras sançôes estabelecida§ na Lei e neste

instrumento.
6.11- Os artigos natalinos, bem como os brinquedos mesÍno entegue e aceito, fica sujeito à

substituição, desde que gomprovada a má fé do fomecedor our condições inadequadas de uso dos

mêsmos.
6.12- O hsrário de enhega deverá obedeceràs normas intemas da administração.

6.13- A emprcsa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), atêm de outras inforrnações exigidas de

arcrdo cnrna, legislação PróPria:
scor dc suprimcmos e Scrviços:Àv. Âcc*so Doia 530 Baino Prtnrem - Àltrmirâ. Pará 

_l 
altrrnlrrcplGgmrll'com

§ede da Prçíeitura: Rua Otaviano §anros n12250. Bairro Sudsm l, CEP. 68.3?1.?88 * ÀlrsniÍa (P'{)

t

I

REF

§§TADO DO
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PARÁ

18.13.1- êspecÍÍisâção corrêta do objeto;
18.13.2- número da licitação, ata de registro de preços e contrato;
18.13.3- marca e o nome comercial.

6.14- Reserva-§e a Prcfeitura Municipaí de Altamira o direíto de solicitar da empresa contratada
(fabricante ou distribuidor), Laudo{s) do(s) produto(s) oferecido(s), expedido por empresas
competentes sem ônus para a Prefeitura.
6.1§- Os artígos natalinos, bem como os brinquedos objeto desta licitação deverão ser entregues
no local abaixo relacionado:

18.15.1 - §ede da Cidade de Altamira - PA, no endereço da contratantê, conforme
fornecido na Ordem de Compra.

7- CLÁU§ULA §EXTA - DO PREçO E FORMA DE PÀGAMENTO

7,1 A

histórico de
requisíções

contratação,

7.4 Caso o valor fatura ou crédito existente na

Prefeitu seja superior ao crédito

eventualmente ou icialmenle, se necessário.

s- CúUSULA §ÉT$JIA. DA RESGI§ÃO

8"1- O contrato poderá ser
parteda CONTRATANTE,

7 .2 O pagamento será creditado em Íavor da licitante vencedora por mêio de odem bancária, em conta
conente indicada na Nota Fiscal.

\

o

elencados nos artigos 77 e seguintes da no de21106193.

e- cúusul-Â otrAvA - DÀVALIDADE E PUBLICAçÃO

g.1- O pÍêsênte contrato terá validade e eÍicácla depois de publlcado, pclr exúralo,. em órgão de

imprensa ofictal, de conformidade com o disposto no parâgrafo único, do Art. 6.1, da Lei no

8.666/93.

10- §úu§uLA HONA - DO CONTROLE E FISCALIZAçÃO OA EXECUçÃO

4.4 10,1- O acompanhamento da execuSo desse Contrato Íicará a ca€o do MUNICÍPIO pf
ALTAMIRA IPREFEITURA MUNICIPAT DE ATTAMIRA) - Co$tratante, rned.iante nomeaçâo do

servidor Sr. Justü1g da Silva Bequirnan - lvÍatricula M235, Portaria n'. 2 0 3 8 12021designado para

este fim, nos termos do art. 67 da Lei Federal no 8'666/93.

Scror ds suprimontos c §erviçosÁv, Accsro Dois,530 Bairro Prtmem - Alllmirq ?llá ldtlnlracpl@gnrail.ccm
Scdi da prcícitura: Rua Otavisno Srntos n'. 2250, Bsino §udanr l. CEP. 68.371.?88 - Altlmir0 (PÂ)

f.
R FEITUR

até o 30o dia, após a

junto ao
entrada com a Nota Fiscal e seus anexos.

7.3 §erá de Íiscal
e trabalhista, mê§ma, a§ nâ

serão impressos e juntados aos

atendida a
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10.2- A servidora designada anotârá êm registro prôprio todas as oconênciãs relacionadas tom a
êxêcrlção deste Contrato, sendo-lhe assegumda à prenogativa de:

MAIS VIOA, MAIS FIMJROI

por conta

VALÊ

ffie-

modo quB sejam cumpridas

e/ou execução, cabendo à

I

\

integralmente as neste
iI - Comunicar
CONTRATADA

agentes e prepostos, de

11- CLÁU§ULA trÉCrMA - DA DOTAÇÃO ORÇÀMENTÁRn

1í.1-As

III - Garanür à CONTRATADA toda e qualquer informação sobre omrências ou
fatos relevantes relacÍonados om ofômecimento e/ou execução;

IV - Emitir pârecêres em todos os atos da Administração relatívos à execução
domntrato, em especialaplicações de sanções e alteraçôes do mesmol

Dotação Orçamentária consignadas
dos recursos oriundos do Tesourona proposta orçamentá

Municípal e Programas,

04J22.0M2.2289 - Secretaria Municipal de Administraçâo e Finangas
33.90.30.00 - Material de Consurno.

12- CúUSUI-A DÉCIMA PRTMEIRA. MODIFICAçÕES E ADITAMENTOS

*\ 1?.'!- Qualquer modificaSo de fônna gualidade, quantidade (ryOllçaryu acráscimo), bgm como

-' pronogação de prazo, poderá ser detenninada pela CONTRATANTE através de aditamento,
atendidas as disposições previstas na Lei no. 8.66ê de 2Í106/93.

ís- cúu§uLA DÉctMA §EGUNDÀ - DÂs §ANçÔES ADM|NI§TRATIVAS.

com Pública
e, se for o do Municípío

deAltamira,
até 10% do demais
8.666193, do art. 7o da Lei Federalno 10.520/02, o

I - Convomdo dentro do prazo de validade da sua proposta, não aesinar a ata de r,egistt'o

de preços ou o contrato, dei:çar de apresenkr documentaçâo exigida para o certame ou

apresentiardocumentação falsa;

2 - Ensejar o retardamento da execução de seu

objeto;3 - Nâo manlivêr a proposta;

4 - Falhar ou fiaudar a execução do contratolinstrum€nto

§cür dc §uprimcnto: c §rviços:Âv. Accsso Dois, 530 Bqitro Prcmem - âltamira, Pârà I dttmlricpl@gmnll.com
§cdç da Prcfcitum: Rue Otaviirlô Srnto* n'. ?!50, Brino Sudlm I, CEP. 68.3? 1 .2E8 - Alumin {PÁ)

pelo prazo de até 5
valor do contrah e

1

PREFEITURA

B§TÀDO DO PÂRÁ
PODER EXECUTIVO

trata este

Municipal

da
cluê:
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MAIS FUTUHO!

DO PARII

equivalente;5 - Comportar-se de modo inidôneo ou cometerÍraude

Íiscal.

13.2- Não será aplicada a multa às empresas rcmanescentês, em virtude da não aceitação da
primeiracobcada.

133. À CONTRATADA: PEIA a Administração poderá,
garantida prévia defesa, aplicar as panalidades
previstas no Art. 87, da

procedimentos legais acanetar, nas seguintes san

a) - 0,3% de objeto, ou
pordia até o 30o

calculados sobre o valor do por oonência;

b) - 05% (cinco por cento) sobre o valordÕ Contrato, no caso de atraso superior a 30
(trinta) dias na execução do objeb ou no cumprlmento de obrigaçâo contratual ou
legal, com a possÍvelrescisão contratual;

- 10o/o

poderá

sobre o valor do Contrato, hipótese de a CONTRATADA,
do Contrato ou der bem como nos

DE ALTAMIRA,
autoridadesuperior,

a ser aplicada.

r da aplicação da

Pública,
que seja

, que
pelos

CONTRATADA no prazo máximo de 10

g) - Declaraçâo de inidoneidadê para licitarou com
motivos ou

a a

será concedida sempre que â vencedora
prejuÍzosresultantes e depois de deconido o prazo da sanção aplicada; e

sanção;

e) - As sanç§es previslas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplic.adas

cumulativamênte, apÔs regular processo administrativo êm quê se garantiÉ a
observância dos princípios do contraditório E da ampla defe§a;

Í) - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimenlo de contratar com

á edmtnismçâo Municipal por prazo de até 0§ (cincol anos, nos casos de
descumprirnento de cláusulas contratuais;

h) - As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipôtese de caso Íortuito,
fórça maior, devidamente justificadas e comprovadas, a juÍzo da Administração.

Sctot de Supimcnlos e §erviços:Âv. Áccrro Doir, §30 tsrino Pmmcm - Àltrmirâ, Far{ | altrmlrucpl@gmlll.com
s:ai d" prrfcitrne Rú oavisao §urtor n1 22J0, Brino §rdara l, CEP. 683?1r88 - Altsmira (PA)

I
I
I

RE UEI

- 0 valor das multas administrativo, será

\
valores

seÉ
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{4. CúUSULÂDÊCIMÂTÉRCEIRA- DCIS CA§OS OMISSO§

14.1- Lai

faça expressa.

15. cúUsuLA DÉcIMA oUARTÂ. DO FORO

15.1- Fica

partes a

não se

as cláusulas e condiçôes, as partes assinam o

r, perantê as testemunhas signatárias para que
15.2-E

tt presente
produzam seus

Te"stemunhas:

I

G.J.

dezernbrc 2021.

CONTRATADA

CPF:

l"rDE.
\,II l +

t

a

Sê{o. dÊ suprirnfftos ç srniçosÀv. Àccclo Doi& §30 &iÍro Prtmom * Àttamirq Prrô I rttlmlrrcpl@gmall.con
ScdÊ dr PrtfÊinre: Rua OAsiam §antos rf. 2250, Brlno §udam L CEP, 6f 371.288 * Ahintn (PÁ)

i
I

I

REF

- PaÉ, para dirimir quaisquer dúvídas oriundas
das

por que

CLAUDOMIRO
GOMES DA

CLÂUDOMIRO GOI}TE§ DÀ §ILVÂ
Prefeito Municipal
CONTRATAI{TE

Gilberto Jose DeMelo luaior
CPF n.o 791.100.533-87
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PR{}ü- 26t000u?02t

§srÂDo no na*n*NrÃo
PREtr§ITURÀ MUNICIPÂL DE TRIZü}ELA DO VÂLE

cNru N. 0t,5§8.010tü001-22
§§CR§TÂAIA MI,'NICIPAL DE CULTÜBÀ E TUIil§MO

*r§.*_

;-.;;S$1"- fl{ltllPliLÀ DO ViLg

bú líÂtg
*

O TERMO DE CONTRATO NO PPIO212Affi.8I2A21

PROCES§O ADMIN|§TRAT|VO No 2ô1000112021

PREGÃO PRESENCIAL Í.IO 0261202í

TERMO DE CONTRATO NO PP'0212001{/2021

c?t"

-r6q

&

0 Munlcípio do Trizídela do Vala (MA), Poder Executivo, por intermédio da Secrelaria
Municipal de Cultura e Turismo, com ssde no com sede no Av. Deputado Carlos Melo. nr 1670, Bairro
Aeroporto, CEP no 65.727-00 - Trlzidela do Valer/ÍvlA, inscrito no CNPJ sob o n§ 01.558.07{lr0§Aç?f,,
neste alo raprosontado palo §r. Fnanelsco das Chagas Melo da Sllva, §ecretádo MunÍcipal de Cultura
e Turismo nomeado pele Portrria no 05/202í-§P, de 04íü1/2021, publlcada sm A410112921, , e am

conformidade corn as atribuiçôes que lhe foram delegadas, doravgnte denominado sim,plesrnenle
CoNTRATANTE, e a smpresa JOSÉ ORLANDO RODRIGUE§ CASTELO BRANCO FILHO-ME,
INSCRITO NO GNPJ í9.209.34010001-55, sediada na Tv. Crescencio Raposo, No 55, §ala 0'l, Cenlro,
CEP: §5.725-000, no Municfpio de Pedreiras/IrrlA, denominada CONTRATADA. neste ato representada
pelo §enhor Joaé Orlando Rodrigues Caslelo Branco Filho, porlador da ÊNH N{ M312172436
DETRAÍüMAe GPF No 884.357.333{0, tendo em vista o que constia no Procssso no ?61§§01|2Ú21,e
o rêsultado final do Pragão n' 0261202í, com fundamento na Lei no í0.520.2002, Lei no 8.666, de

1 993, e demais lagíslações correlatas, resolvem celebrar o presents instrumanto, medíanls as cláusulas
e as condições seguintes:

í. cúu§uLÀPRri'lErRA- DO OBJETO

l,Í. O contraÍo tem corno objeto a contratação de empresa especializada no fomecimento o
prestração de servlços de instalação. manutenção e relirada de decoraçôes e iluminaçâo natalina de

braçai e ruas do municÍpio ds Trizidela do Vale/MA. conÍorme e quanütatívos eslabelecidos no

ÊOtút Oo Pregâo ldentiÍii;ado no preâmbulo o na prEpoata vencedora, os quals ifitegrâm e§tâ

inslrumenlo, independenta de transcrição.

í.1.í.lntegram o pre*ente contrato, independantern*nte de lranacriçãq o Edital do Pregão no

016/2021, com aeu§,Anexos, a s Proposta vsncedora.

1.2, Discriminagâo do objeto

1

CPFr

CEP:§alaNo Centro.1 55,CrescencioJCNP 9.209.340/000 Raposo1 -55,
OrlandoJosáadrESU Sr Rodriguasministrador65. Pedrsiras/MA725-000. represenüada pôr

884Nô .357da CNH 7?4â§§4S121 OETRANIMÂBrancoCastelo
6tel:

\
TERMO OE CONTRATO DE COMPRA, QUE ENTRE §I
CELÊ8RÂM O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DOVALE, POR
INTÊRMÉDIO DA §ECRETÀRIA iIIUÍ,IICIPÀL OE
GULTURA E TURI§MO, E A EMPRESAJO§É ORLAHDO
RODRIGUE§ CÂ§TELO BRAT{SO FILHO-M E,

Endertço: Áv. Drputado Cartor Melo, n' t670- Balrro ÂcrupurÍo- Trizidda do Vele-illsranhõo
CEP:65.727-0{X}-§llc:wnnr.tr.izldclud*vrlc.mo.got:-hr JosEO*áNDS

noDRlGUES -*ê-.*-d6s
iÃsiliõ imHc6 HB:r"r'i§rs'-*'-
FILHÕ:3843§733300

01,sediada na Tv.
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â ------;-l
t

ITUB

Dü YÀLfi 6p1.

Trldrkls do Yrlc'MPrrnb8o
Àdh.ôdít'@ d§4'I

E§TÂDO DO MÂRÀNHÃO
PR§F.§ITU§Á MUNICIPAL DE'I'RIZIDELÂ

cNru N" 0t.§5S.07A$§§l-22
UA'.E

§ECR§TARIâ MUNTCTPÀL DE CULTURÂ § T ü"*L

3

-;q

ê
..-r4t!!l

tndercço; Áv. Dcprtrdo Carlor Mtlo, uo 167{F llairro Àcroporto-
CEP: 65.72?-00& §ltc: urnlf.l4fldelsdíWalc-mt.sov-hr ,O$OU^IIOO FrÓílc"r,.'

noprucuu mrsc^§uo
Câ§t!O0RÂÀKO MEMrs
Ínll0*M1§71!l§0 âá(ratt tt.sL' !o't jt

. .lla

lTElil
oo

T. R,
§ES§RlçÂo

VALOR
UNÍTÁRIO

R$

VÁLOR
T§TÂI.

R§
AUÂfiIT. UfiIT}

í6.800.001

em Íeno s csm
I em manguêírã

luminosa 220v. ôor braocâ,

êm de

basle para

56 Unldade 300,00

2 Unídad62

Presúpio, Esp«$lcação: proséplo com ssi§
poçss tÍidlmsnsionais asülizado, *endo anjor
com aprodmadamBnle 2.§0m de altuna,

72,00 3,312,00Unidade
hastê Fáíã

46

cor

c{xn

6m
3

21.280,00Unidade 380.004

natal"
nocomlipoiluminada

rnedindo aprorinradamenteponlas(cinco)
1 deem estrulura

com

§7,00 114,00Unidade5

Eslrgla.

2224v,
branca

eslrela dE 08 ponlas

16.000,00Unldade 1.000,006
Eslrela" Especilicuçao:

16
curvâEstrela

eêm brân0oconlomo0,90m alturs,de

e

\

9.000,00.t.500.00
com

t com luz

§6
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PRCIc. 26t000t,?02t

rL§.

RUB

-L§§TÂpo Do t\trá.RÂJ{HÃ0
PRETEITUR.À MUNICTPAL D§ I'RJZIDELA DO VÂLE

CN PJ N" 0I.558.0 7 0 t 0,0iit :2;
SECRETARIA MT'NICTPAL DE CULTI,'RA E TURT§MO

0tt. UâT§

-Â

&

§ndcrcçal ,,1v. Ilcpulado C*dos Meto, no 167S- §rirro Âeroporto. Trir.idcla do Vrlc-Mrrunh§o

,6(OírtrJtDO
IOOÍTGU[S
cÀ§tto8âütro

laMa*hótal
FilGroao
ffiá(ÁM
aa^úô

5

f,r \rLur-
I outq

T
0.80m de altum , 20 com 0,60rn deallura.

2

com

lamanhos
1,20m de
allura, 20

de
total de

material 0pologadas
comdecorado efilaslrdas1Ê0

2A desstrelassendodiwrsos,
20 'lcom de,00mallura, eslrelâs

docom 300,40m g
0l d§

nâ todas
conÍecclonadas eÍn ÍerÍo e

Írg cor

Unidade 6,000,00 12.000,00

l-

I 3.000,00 ô.000.00

f Arvore de natal. Especlíicaçao: árvore de natal

I iluminada com tanranho tolial de 7m de altura
i com uma base csntral de 5Ín ds allura em lubo
ds lrâs polegadas pu material semelhantes e
decorada com 80 astrelas em liamanhos
divermr, em quanüdadea proporcionals ao do
item anl€rlor, corn umal estrola Ínaíor de oito
pontas 6om í.00 na ponla da arvora, lodas
coníeccionadas srn íono e rsveelldas com
manquein lumlnosa na cor branca 220v.

I Abrsçade{ra de ngon 2,5x12fimm. 3§9§ Unidade

Unidade 0,21Abraçadelna de nylon ?,5r150mm.

11 Abraçadeia de nylon 3,6xí50mm, 6996 0,31 2.168,7§

12 Abraçadolra do nylon 4.8x400mm. Unidade 3.19S.8039g6

13 Abragadelra de nylon 4,8x200mm. 1.598,40

14 Abruçadaira de nylon 4,8x380mm. 399§ Unidade 1.598,40

2.757,241S Unldade

1§ 79S6 Matro 4.60 36.781,60

17.978,0017 Cabo trÍplex 2 em 1 - 10mm. 2996 Metro

100,00 14.§üCI.0018

Cascata sm LED. Especificação: cascala em
LED, na cor brancâ, ooÍn no mlnimo 400
lâmpadas braficas, para íssta natalina,
rnedlndo 10 metros dê comprimento, tsns§o
220v. uso exteÍrp,

146 Unidade

53CI,0019
estrela com 20 lubos com efeito

de Íogos de aÍtitklq am LÉO, uso externo,
tubo corn rsvestimentos bfranco

leiücso, LED§ intemos coloridos. diãmelm

eem msümento

1

3 Unidade

912.0020

FIta irolan{s. EspêdíÉâção: lita ieotanlo p44
super, adEslvo anli<hgma. paÍa uso goral ern
fios e cabos elálricos atô 750 volts - rolo com
'l9mmx20m. cor preta.

76 Unldads 12,00

C§P: 6§.7tr7-000- §itc: w'ruw.trirldeladota!§"&,!t.{$v"br

rulo*4,t7rnoffill§
0 BBa§

Á(

com

ponlâ

a Unidade

0,t2 879,12

939,'1810 3gs6

Unidada

0,80

3996 Unídade 0,40

0,40

3906 0,69Abraçadeira da nylon 4,8x350mm.

§abo paralelo â,5mm ílexível.

6,00

Í.590.00
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-* --"*ttt- TtuãDEtÁ po vÂLll
rnoc. 2610001/202t

nn.----§35*
nut,

EsTÀDooo uanaxnÃo
PR§§§ITUAÁ MUNICIPAL DU TRIZIDILÁ

cNt J N" 0t.558.070t0001-22
S§CR§TÀruÀ MUNICIPAL DE CULTTJRÂ E

I)ü VÂLE,

,JÔ {ALE

tr*l*,.

\
-4

a
>.-t

§

*€,&.

L{il

"'L

Endercçol Àv. Dcputrdo Carlor Melo, n'I6?0- Ildrro Aeroporto-Trizírlclu dq Vrlc-Marnnhüo
J0ttili,lr0o: M-tn
rôoÊGutl qi*âÁ'
crsrno m,ffi't§R^,tcO trw,w
tt Ío!8r{3fi}}, &àÊe[P
b , lú!{dr

ô\naÍr

21 4S6

e

3W1MT.

metm, por
8mv§aoum8para{rnínimo),

demínlma Usogtllu§.

A220
5

çorlê a

Metro

fi.ri.
§tJ&*-

10,00

f-
4.960.00

7.841.60796 Motro 9,6CI22

êm

diâmetro. corlsdode
csda m6tíopor

volls.

cor branco frlo.decoratím.
manguelra

Melro 10,0023

3mm

ds

na cor branco
§uêntB.

23.9§8.00299624

Manguoiralcorda lurnlnosa om LED§ -
decorativa. Especifi cação: coq col-o-4Sp.

mangue{ra oe igmm oe ai'áriütiô, ôrte a

6ada melro. com 3§ LED§ por rnotro

{mínimo}, LED§ deitados para umã vlsâo em
3§0 graus. Poloncia mÍnlma ds 3WMT. Uso
intêmo/oxlsmo, mangueira de 2 fios, te{sâo
220 volts. A cada 100 metros do mangueira
contsndo: 5 cabos ds Íorças, 5 smondas

{conectores da lnterconaxão) o 5 capas
teíminacão 13mm LEOS na cor colorido.

Metro 10"0025

Manguoira/mrda luminosa em LED§ -
decoratlva. EspedÍicação: qgilsdp.
mangueira de 13mm de diàmetro, corle a
cada melro, com 36 LEDS por metro

{rninlmo), LEDS dsluados para uma vlsâo sm
360 gnaus. Potgncla mlntuna ds 3WMT, U§o
intsmo/extsmo, nEngueira de 2lio§. lsnsâo
320 vg!§. A cada 100 metrcs ds man§uelra
6ii{sndo:5 cabne de íorçss, 5 emendas
(coneclores de lnlerconexão) o 5 capas
lerminaçáo 13mm LEDS na corvsrde.

CEP: 65.72?-000- Sltc: rrrlírv.tfi:ldeladovnlc.lpl.sov.b r

Á((

I

4

12.9§0,001296gÍilu§.

meVapor
visão em

cor branco quente,

Metro 8,00

6.§60,00696
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ESTÁDO DO MÁRAI.{HÂO

t

CPL-TruADELA DO V^LU
P&,OC.26t00012021

#t. b0 YâtÉ
DO

T

À§

PR§TEITURÂ MIJNICIPAL DE TRIZT}§LA
CNPJ N' 0I.§58.0?0na0l.22

§ECRETÀruÀ MUNICIPAL DE CULTUR.A E

\
- ít\

th,.
À

§aúueço: Av. Ilaptudo Crrlm Moto, n' 1ó?0- trirrl rlcropoíu- Trizi{slr {to V*lç-Mrrtnhio
C§P: 6§.?27-000- §ftt; wwru.trldddaÚovslemr.eov.br lo'ss,,úgo ,*&btrp*

Kr0ilGl,,Ês çÀ$ÉLo àlsnqiosuo[f,âtre '*âs§I'!|.'x]':*
Ítt!Qrl'!rsn§00

5

26

Manguoira/cordÊ luminosa em LEDS -
decoraüva. Específicação: cor vermalhâ,
manguslÍa da 13mm de diâmetro, coÍlê â
cada melro, com 38 LEDS por metro
(mínímo), LED§ ddlados para uma yis§o em
360 graus. Polencia mÍníma de 3WMT. Uso
Ínlemo/extemo, mangueira de 2 $g§l tensão
220 volts. A cada 10ü metros de rnanguelra
conlendo: 5 caboc da forças, 5 ernêndas
(conectores da inteíconexão) e 5 capas
lerminaÇâo í3mm L§D§ na corwrmelha.

4.9S .68496 í0,08

2t
Manta acríllca. Especlficaçâo: manta acrílica
comporlção 100% poliêstar * gramalura 60c/
't,40m de largura- corhranca.

96 Matro 1.05ô,00

3.920.0028

Tinta spray 1 50m1, Espaciíicâgâo tácnlca
mínimas: do tipo spnay, cores vaÍiadas
(deverá ser escolhlda pêlã contíatiante no ato
do pedido), p*nelra quslldâdê,
acondicionado sm em§alâgam aprcpriada,
Írasco com 150m1.

196 LâK 20,00

74,00 10.804.002§

Tubo sno*íall- conjunto com 08lubos.
Espeoificação: super LEOS, eÍsitos nsve
calndo, cor dos LE0§ colorldos, dupÍa face,
üsáo para dols lados, tubo medindo no
mÍnimE 50crn, extensão 03 metros, no
minlmo. com tornada mãcho, bívoll, cordo
LED colorido.

14§

6.66{,00193 Unidade 34,00

Tubos snowíall - luboE translúddos ds no
mínirno tO&m. &pecificação: composlo por
no mínímo 60 LEn§ íâ toÍ branao frio, qfsito
nevs calndo. bivoll, para uso extômo. cor do
LÉD: branco Írio. visâo pam dois lados,

48,0031
Feslão grosso. Espesifcaçâo: Íestâo grosso
aramado-.verdo êâarro 2,7m da comprÍmento,
haste§?a no mlnlmo 7crn.

130 Unidado

3.5ô,4.0032 Unidade s,0ü

2.§80,00Pasots 5.00a3 Muçco naturalvade, pçt cJ300g.

8,00 3.1ô8,0034 Eníeiüs vela de plástico ds no minloo 17cm. 386

5.148,0013-0035 Enfeite naüal slno 6.§x12.5cm. 396

2oroo §,9?0.00e9§ TuboTubo ds bda rnista d8 unidades n'06.

296 Tubo37 Tubo de bola mists cr 6 unidadês n" 08.

9.00396 Unidado38 Galho da íruüc artilicial.

t.37S,00§.003S Galho de llor arllfclal verde.

15,0040 Flor nalallna osÉrito sãnto âpmximadamento
22cm,

446

1.393-80Unidade 30,30Eníeite de natal pick dourado
apro$madamentq 17cín. -

4641

RU8

Melro

1't,00

Unidade

30

ü.528,00

396Estrela. EepociÍicação: oelmla 2?*4cÍtl
do uradafu erme lha/pra ta.

636

Unidado

Unldade

36

23.00 6.808.00

3.§Ê{.00

3S6 Untdada

6.890,00Unidade
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E§TAI}O DO MARÂNIIÀO
rR§F§ITURÁ MUNICIPAL DT TRIUTDELA DO

CNPJ N" 01,§58.070/0001-22
§§CR§TÀRIA MUNICIPAL DE CULTURÂ E

Acroporto- Trlrtrlcln do Yale'l!Íaranhão

vÂt§

vq

à

Endcrcço: Âv. flepuÍado Crrlor Melo, n' t6?0- Bairro
C§F: 65.?2Ê00ü- §lic; wrvw..trt+ldelqdnrqlc.m§.çov-lr §lI o*rrrm8{rtaríIt

6

d6 Unldado 14,75 678.5042 Sino dourado natalino feliz natal.

741,9843 do nahlkit com 5 Ílores arlificialsDecoração
vermelhas.

46 Kir 16,13

44
Flor aúlicÍal demução do natal poinsctia
gtitter v6rmolhã.

Unidade

1.511,1045 Flor artifclal decoraSo de nf,tal polnretiâ
glitter dounda.

dô Unidade 32,85

749,3446 Unidada 18,2§46 Plck glltler vermelho, galho.

46 Unidade 29.83 1.372,1847

9.46 435,164§ Unidade48 Enfeíla de pandura Papai Noal sottida.

es Unldada 83,504g Ouende dc pano, pema mote, senlado,
§oÍ1ido.

76,58 1_608,1821 Unldado50 Papal Noel sublndo oã cordâ.

8,7846 Unidade51 Vela casliçal com purplrina vermêlha.

1.972,92Kir 8,02?4652 Kit bolas da natal 3cm cl 6 unldades'

1.872,00Unidsds ã2,003653
DemraSo üsrâfflca
árvore,

523,38Unidada 8,§854 EnÍeita de natal pomba branca corn glilter.

39S,9031 Unidado 't2,9055 Gesto papol 23xí7x7cm aproxlmadamonte,

457,924,7796 UnidadsEnÍeits Fapai Noel de veludo.56

a.9§?,00Pacots 12.00246s7 Laço do.nâMl com glinsr, p§í e unidades.

Pacotes6Enfaite ds natâl anJos, pct/4 unÍdades.58

1.288,00Kir 23.005659 Kit do enfailg de ervore eortido c€2 unidades.

1.440.8223,6260

503,2§Unidade 8.256161 Natal cqrdão sinos 1,8m.

690,0015,004662
Festão metallzado. EepeciÍicaçâo: Feslão de
naüal mela§aado 2ns7tm.

533,00Unidade í3.0041Festão corn estÍ€les. EsPecilicação: Fastiio
de natal com estrelag 2mx8cm.63

602.7041§4
Festâo verda neveda. Éspecilicação: Festilo
de natal verde nsvads 2mx7çm

852,7112.01Unidads6§
Tubs de bslss misia rota gold, bolas
pequênas, tubo c/ no mÍnlmo 6.

il9.929,8266 Bola brilho Íosca wrmelho.

ü§&nfi rl(o
Í1lfiüatrl)7.lrt&

s*BrCdÉeffiffiIlslrisu{sltffiprr@
§;f prr.il*!stl {@

I

CÍ'L*TX,IZD§LÂ DO VÂL§
IIROC.161ü0$lê021

F$.- o j6-

46 35.?0 't.642,24

Decoração natallna ílorborbolala dourâdo dê
no mÍnlmo 12,5cÍÍr.

2.171,04

403,88

LEO Parai tloel na

61

060,001ú,00

ô1 UnídadsEnfoite eino 1§x30crn sorüdo.

Unldade

14Í0Unidade

71

Unidads56
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CPL-TfiJZIDELÁ$O V^Lg
rROC.26l(xr$lí2o21

ITUÜ

§§TÂDO DO MÁRÁNT{ÃO
r&"NT'SMUAÀ MU}ÜCIPAL DE TRTZM§LA DO

CNPJ N" 0I.§5§.0 7 0t§8§l-22
§§CR§TÁRIÁ MUNICIPAL DR CULTUR"A. §

67 Eníeite anjo de gcm. 58 11.8? s61,92

B8
Fsstllo ns cor doursdo. §specficaçgo: Fastão
de natal dourado 2mx7cm. Unidade 16,00

6g Fest6o na cor vermolho. EspeciÍicação:
Fest{io de naüal no corvermdha ?mx9crn

46 1§,00 736.00

ConsctôÍês pata manguaira d0 LECI'13mm. 2Sü Unidado 15.00 4.440,00

71
Conector frnal tampôo para rnangtelra de
LED ds 2.5cm x1§cm. 198 Unldada 26.00 5.096,00

72
Rolo do arame liso 1kg galvanizado n'20
0.89mm.

16 Unídada 55,71 891,36

73 Tubo de cola de silimne lransparenta 2809. 16 Unidade .1e2.00

74 Cordâo paralolo branco 2r1.0mrn, 496 Matro

75 Cordão paralelo branco 2x1,Smrn 1296 Metro 4.50

76 Temporizador'Ílms dlgilsl de tomsda, blvoll 16 Unldade 101,00 1.616.00

n
Emprasa especialiuada na presta$o de
serviçoe dB lnstslÊÉo, manulançâo e retirada
de decoraçõm e ilumina$o natalina de
praças ê ruat do municlpio de Trizideh do
Vale-Iú4.

1 Seniço 25.319.40 25.319.40

VALORTOTAL 375.585,28

u. cúu§uLÀ §F§UNOÂ - DAi!flpqilüA

2.i. O prazo de vigêmia dsstoTErmo ds Gontreto á aquele Íixado no TsÍrno de Refsrêncía, com

inÍcio na data de OUl?ÍAü?l Ê êncêÍramenlo eÍn §110312Ú7l',

3, GLÀU§UI$ T§ffC$nÀ,- pq F'FE§9 DO §oNTRÀTO

3.1. O rralordo contratâ á de R$ 376.585,28 (trezcntos e sstenta ê dnco míl guinhentos a oilenlâ e

clnco reais ê vlnte I ollo cêntavos).

l.í.í. No wlór acima es$o induldas bdas as despesas ordinárias diretas e índiretas

decongntg*: da sxgcuÇâo conlrahral, lncluslw tribuloa eúou lmposlo§, encâÍgo§. sscials,

faúnlstas, prêvidenciáÍios, fiscais B @mêrciais.hcldsnles, taxa de adminlstração, matoríois de

cÕnsumo, saguro e outroe nocêssáÍlos ao cumprlmonto intêgraldo oÔisb contrãtâdo.

4. §LÁU§ULA OUAnrÀ 7 §A I,§TACÃO qFCA[lEilTÁRt*

4.'t. Âs despesas dec*nentes da presente Çontrâtação
Geral do Munlelpio do

conerão à conla de recursos especííicos

consignados no Orçamento exsrclclo de 2021, na dotaçáo a

dlscrlminada:

§ndoreçoi Av. Deputldo Crrlor Mslo, no l6?0- Bairra Ácroporto*'I'rizidaln do Y*lc'Mnr:rnhão

c?*.

,[â*..

-,6"

JGf,Oil nDo
noDfi§JtÉ(^rrgL§
sR Àco
,{flcâeâl57rl}ÔÓ

1
C§P ; 65.??7-000- $ltcl wrrx.ttlzldcladovnlc, ms.sot'.br s-**FÀ

t,Qwt§l§
!M[ryãDls»g§rü§ffi.!ar

\r

I..t§ -*8 17*

Unidade

46 736,00

Unidade

70

27.00

3,50 1.736.00

5.832,00
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A§§

oilenta e

§ cÍncÕ

Tgrmo de

z

-..ft,

'h.

?,?, O reajuste Eerâ renlizadu por apostllamento"

§. criu§,,lJr4 §ÊTrÊr* - pÁ, Ê,sE4l'lIlâ

?.Í. Não,haver& exig6ncia da garantia contraluâl da execuç§o

ELETIEHTü

reaia e

7. cúu§uLA §FX:.IÂÍ n§, ff§À4l*srÉ

tü

TII'ZIDIíLÁ DO VÂLli

r,*,--* ,- ct-18

da tultura e

de Terc. Pgssoa Jurldica

um

§ersl

dos
a partir

índice

estê.,g$rrgr,

7.4. Nas aÍsÍisôss finai§, c Indisa utllizado pãrâ rsãjuste ser*, obrigalariamanls. o delinilivo.

7,§.
ã §âr

a§

\ \\\\ \\1
\\1

Trlzirlels do Vrlt-ltltrenhÊo \ \,

eüffi--ffi Y
ry h3úsr4erúôsrt?§.w
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prestaçâ§

obrigações

ê'\< fi

Às5

P§.§ §MUfuL

MUMCMÂL

9. ÇLÂU§ULA OITÀVA-OO RECEBIMEHTO E ÀCEITACÃO DO OBJETO

9.1. As condiçôes de entroga a recebimento do objalo sáu aqr.lelas previslas no Termo ds
Referência.

1 0, qlÁq§ulA NoilA * n{.Frs§Af fr.Â§Ão

I { . CLÁU§ u LÂ BÊç§$ - q4.S,.!} g,S§S§Óq§ 
; §Lr § ilreÀTfi ilê

1S.í. A CONTRATABA obrisã-§ê â:

Reíerência ede sua propcsla,

íü"1.2. e ulensílio* neres*áríos, na qualidade

§orll danos ê moral§
üt, Êu

nâ

âflo§,

tom ãs

§o

êm

nâ§

Áerotrr*rlo- Tdxitl*lü da Yxle-Mnrurrlrdn
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üPL:TRJZIDELÁ OO VÁLI
Í,I(oc. 261000u20rt

(rL§. .. o 10

íâ

11.1. §ão

11,1.1, advertâncias à fomecodsra, por sssrilo, qusndÕ os sewiços náo estivsrêm sendo prsstãdas do
forma salisfatória;

11.1.2 - lndicar servidor Bara íiscatizar os fornecimentos execulados pela fomecedora;

11.1.3 - â efÊüvâ sntrêsâ do objolo da lkitaçÉo; caníorme ajuslo
\

-'.--4,'':=' Y

.-\
r

11.1.4 - o câ§o;

1{.1.§ - Prestar à fomecêdora Índa e qualqssr infornnação, poÍ sstâ srlicltada, necessária rà períeitr
execução do Contrato.

1 1 .1.§ - §fetuar o pagamentoà íomecedorã no praro avênçada, apús ã ênlrêge da N$tâ Êiscal no setrcr
competente;

1 1 .1.7 - Notlficar. por essrito, á íofirecedora da aptricação de qualquer sançáo

da Lei na 8.§§§/S3, da Leí nÔ 10.520/ãÜ02, a

13,1.1. instrumento equivalento, quândô

13.{.?. Ráo assinsr a âls de rogistro dc preços, quando cabível;

t §.1"3, aprasentar doeumenlsção falsa;

13.1.i{. deixar da sntrsgâr os documentos exigidos no certame;

{3.,l.§" §nsêiâr * rstaÍdsmenlo da execuçào do obieto;

13.1.6. nào manüver a proPosta;

13.1 ,7. cometer fraude Íiscal;

13.1,ü. tompÕrlãr-§* de msdo inidâneo

do cadaslro de reserva, em

a compromiseo assumido

6rn

n" 16?0- llairnt Âeroptrla- Trizi*ltla do Yule-lttxr*nbüo

§§TÂDO §O MÁEA''{HÃ$
},Ê§P§ITI,,}EÂ MIINICIPAL DE TRIZIPEI",T

CFIIIJ ]§'
§ECR,§TARIÁ

§e

\* \ \t10v

de
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no 8.666, de '1993,

sançôes aplicávois.
com as conseguências indiuadas no arl 80 da mesma lei, sem prejuízo das

da

e

l§.

§ndereço: Av. Drputrdo Carlor Melc, no t6?0- Balrro Àcroporto- Trixirlclr do Yrlü.M&runhÂa

cEp: 65.?2?-000. §ltc: w$rr.trkidclr{dgvalc.$rs.sov;br ^oÍÊôÍr.rrioo B.*.*,*
ROOB§I f5( SIILO ôid.ryi<ÂtuÔ&^r.co trYtrSI:*
rtt{oôÚ§tr$!õ0

a§

jurídíca,
exigídos
não haja

haja a expre§§a dâ
do contrato.

íormalments molÍvados, assagurando-se à

í4.4. A CONTRATADA rsconhece os direilos da CONTEATÂNTE em caso de rescisâo
adminlstratlva prevista no ar. 77 da Lei no 8.666, de 1993.

í4.5. O termo de rescísão saÍÉ precêdido de rÊlatóÍio lndicatlvo dos seguinles aspectos conforme o

cã§oi

14.5.Í. Balanço dos eysntos contratuâis já sumpÍidos ou parciãlmenta cumpridos;

14.5.2" Relaçâo dos pagamentos Já eíetuados e ainda devidos;

14,5,3" lndenkaçôes e rnultas.

15.1, Eventuais alteraçôes contratuais rager-s*,ão pela disciplina do artigo 65 da Lei no 8.6ô6, de

1993.

acréscimos
do valor

'17.1" na§

â

-. êíílL

a

íi.A.Í. É wOaOo eíetuar âcrêsdmos noa quantitativos Íixados pêla alâ de regislro de preços,

lnclusivs o acrêsclmo da que trata o § 1Ú do art. 65 da Lel no 8.66ô, da 1993.

Í§.3. As suprrssõês fiântÊsna acordo celebrado ontre os contÍãtânts§ poderão excedar o limits

ds 25% (vlnte e clnco por cenb).

I 0. cúusuLA oÊcffiA QUINTA - VEDÂGpES

í6.í. É vedado à CÔNTRATÂDA

lÊ.i.í. §aw'ronar ou utilizar esle Tsrmo de Contrato para qualquar operaçâo Íinarrceira;

16,1.3-lntçrfomper a axecução conFatual sob a alegaçâo de inadimplemento por parte da

CO§fR {fAÀITE" salvo nos casm provl§tos'em lel.

r?. cúu§ulÁ oÉcm.Às§){r*- po§ c

pela

L2

PRÕC.

14.2.É. admisslvel a cisâo ou

§ê

E§TÀI}O DO IUÂRÂNHÂO
PREFEITI.,RÂ MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

CNPJ N" 01.§§9.010 t0001 -22
§ECRETARIA MUHICIPÀL DE CULTT,IRÂ § TURI§MO
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PROC.26r000r/202'

ns.------o!â-

ltg
íâeâ

M2-
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a

-*-=;=;-,

RUIT

EsrÀrls Do MÂRÂsfl.Ão
PRET'§ITUAÀ &ÍT.INTCIPAL D§ TRIZÍDELA Dü VÂL§

CNPJ No 01.558.0 7 A n0}t-22
§ECR§TÂRIA MUNICIPAL DE CI'LTURÂ E TU§IS]UO

Lel Complementar no 123, de 2006, e 147 , de 20'14

I

rs. cúq§ulÂ oÉcri4A§ÉfluA- pA P-UEL!CÂGÃ9

l8,l.lncumbini

r

noífna§
de suas

publicação do extrato deste Contrato no Oiário

§6§ulntê go de sua a§§lnatura, para ocorrêr no

{l!d

de 1990 - Côdigo
e

,a
rr

E assim, porstâÍEm de:âootdo, aJuatados e conlratiados, apôslido e_achado coilÍÕrmê,

as partes a seguir nrmCà o presonte Contrab em 03 (trás) vias, de igual teor e forma. para um só

efello.

í9. CúU§ULA DÊGIMA OITAVA. DO FORO

í9.1. Fica elsito o
privilegiado que

Trizidela do

§ecrelário

JO§E ORTÂNOO ROORIGUES CÀ§ÍELO

8fiÀNCO rlLHOr8,{3573:l300

de Pêdreira§ {MA}, com axclusão de qualguer oulro, por rnais
do presente Conlrato.

de deaembro de 2021.

ê

»5[OAr.À1.100

JO§§ ORLANNO

§ndcrcçor Àv. Deputrdo Crlo* Moto, n" 167{t- tlsirro Acroporto- Trlz.irltla tlo Yxle-Maranhâo

CEP: 65.?27-000- §ltcr @
13

Itis.

í*, 
--

(vinte) daquela

Pela

o
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E§TADO I}O MARANUÃo
PRIFEITURÀ MUNICIPAL DE ll'RIZIDIII,A l]O V:\LE

cIYPJ N', 01.558.070/000 I -22
D§PARTAMENTO DIi COMPRAS

\

PLANILHA or coreÇÂo DE PREÇo§

M
FONTE ll: ESTE PUB TO No PP/02t200t I DO IlIUNICIPIO DI'

§nder*to: Av. Deputado Codos MÊl{1 no 16?0" Brirro Aeroporto- Triaidela do Vale-Marnnhrlo

CEP: 6§.727-00G §ite: www.triaidtlrd$vslt.m*sov. br

-\

t: No. ?

VALOR RS

V,\LOR
lrÉplo

QUÁNT.ITEM

l2 Und 982.00I

Árvore de natal pinheiro

alsnrà verde. altura tlc

uproximadanrentc l80cm. 580

g*lhos, com busc dr metal ou

plástico.

453.00Und 453.007

Árvorc de natal pinheiro alernà

verrre, alturu de

uproximadaments l50cm, 145

galhot com basc dc metal ou

plártico.

l2

300,00 300,00Und503

Fainct dc ilumhraçlo.

[specifrcaçlto: Pninel de

íluminaçâo em lbrmato dc

cstrelss, para instnlaçSo em

braço de luminária de ru* com

aproximadamentc 1,90x0,80m,

cm formato dc constelaçâo,

confeccionados sm fsno c sôm

bastr para lixtç:ào. revcstido em

nrnngueira Íuminosn 220v. cor

brança

Und
Cod8o pisca colorÍdo

iluminaçào cnfeitc natal. çom

100 leds, l0 mstÍo§ 220 volg.
3CI0

UntJ

Csrdâo pisca colorido

iluminuçüo çn{bhc natal. com

?00 lcds, t5 mctroE 220 volts"
3005

7 r.00Und ? t,006

Pisca cascilta" I 2ü lçd

l&nrpadan. §or branci! ??0

volts. I nrctros.

300

Und 80.0ü
Pisss câsât& I ?0 lsd

lârrpadar" cor sotorido" ?20

volls,3 mctros"

3007

{0ü UndI
Cordão pisca ilumimçâo
mfsite natsl, wÍ brcnco quÊalÊ

com 100 lcds. ltl metro§ 220

volts,

I 15,84{0,} tJndI
]

Fil6 l€d" (oÍn
üproxim*domenio
0 5 mstro§. ,2 volts, üor

branço" com coatrolndor bivolt,

I tÍ.8.{ i

tus.

FONT§ II§ot§Ts I
UNIDADEDESCRTÇÃO

98?.00

4

80,ü0

I
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DO VALE
CNPJ N" _77

En«lere,€o: Áv. Deputado Carlos Melo, no ló70- Beirro Àeroporto- Trizidcla do Vale'Maranhão
C§P: 6-§,72?-0{10- §ite: }rtrr rv.tfiaidelatloytlc.nu.sov.br

r.4,

*.

rcsistentc à iiguu.

6,396,39300 Llndl{}
Irú§tao cn,eits rh: natal.

llourader. tünr.6ctt r !nr.
ct)r

6,J9tJnd 6,39300il l:crtau cnlcitu Jü nütitl. crtr

irltirr(lo. tant. 6ctn r 2nr.

6,396,39300 Untl
l:csttrr cnÍ'eitc dc llitt$I. cor az-ul.

tam. 6cnr r 3m.
ll

7,157,15400 Und

ljustio cnl'titr' dc nttal.
tipc: rertlu lo*co ncvutlo.

trm. ?crn .l 2m.

rl

8,45Und 8,45400

I'estao eni'cile tle
niltil . cor vertle c§curo

crrrr rrcrado. tunr. {lr;nr x ?m.

ll

I 1,00I 1,00.t00 Und

i

!
I

i

l"estao cnl'eitc du
nâlâ, cor vcrde sscura

com ncvado. tam. 9cm x 2m.

It

9,009,00400 Pçtlír
fest:Iu cnfcitc dc nttirl. cor
vcrrlc, tam. I lctn x Znt.

9,00Pct 9,00
llola natalinri decora{rt. tttlr.
(l:nr. pucotc cortr 12 unidades.

cor r cntrellro.

500t7

I 1,00600 ['ct I 1,00

l]trlu natalina tleconrrla. ttm.
lícnr. pocote cont l?unidatlcs,
((tr \.crnlúlhct-

It

15,0015,00700 l)ctt9
Bella natalino. tam. l0 cm.

corr:s virriadas. pacote com 12

unidades.

15,0015,00700 Pcl20

llola natalina. tâm. l0 cm. çor
vcrmclho" pâco(c cgrn l?
rurrirJatlçs.

10,0070ü Pct 10,00?r

Errlu nolalrtt, tntn. 08cnt.

eor vCrdc. pacotü §onl 11

unirlades,

10,0010,00700 Pc(2?

Bola natslins. Em 08cnr. qrr

rfouraúr. pâcote conl l2
unidades.

14,0014"00500 Pct
llola natalina rrtislo espirll
l.ermellro

14,0014,0050{) trndtt llolr nirtalitta cspiral dourado

12,50Und 12,501000l5
Ilola nirtll dourula 4cm pacote

cort l? rrnidudcs

25,00Und 25,00l]rrla tlc natal rnistrt dourada

6rnlpreolú cotn l1 unidades
50036

13,9013,90t000 Und?7
lltrlu dc natal espelhada. tarn.

I {lenr.litacor uerürclho.

Lind
llola tle natal cspelhar:la. ttm.
lücrn. ror pratlr.

r 0002E

Und100029
l3uÍa r.lc natal lisa. tatn. l0cnr.

r:or dottrirdir.

r 1,00I1,00500 Undl0 l')nfritc natalirur tlor. tatnaho

18.5çm.

tis.

I$,

l

h
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-DO YALE

Eudercço: Âv. Oeputado Carlos Mclo, no ló?0- Brirro Aeroporto- Trizidel* do Yale-Mrrarhâo
CEP: 65,7274{X}- Site: www.trizideladovale.mfl"goy.br

rü.0ü í

l2.iü

t0,00

q.6{}

3l 5ü0
§nfeits natulins ílor. tanranho

8.5cm.
Und I t,00

32
Ilnl'cite borbolera glittcr
t*manho 75cm "x 9cm

5í)0 tlnd l0-00

l3 Enfcite borbolcrâ 14,5 cm. 500 ünd l:,50

34

llitl nut*lina- cor vqmrelho

com borda dourada, tam.

6,3cn x 3mts, cor vcrmslho,
50{} tJnd 14,l5 i4. t5

35
Enfcite natalins Iaço dourado cr
gliter, tanarün l0cm.

50ü Und t 3.50l].50

36
EnleiÍE naulim laço dourodo c/
gliter. tanurün t6cm.

5ü0 Untl 16,90 tó.eü

31

Ênlcitc natalino laço vcrmclho
c/ detalhes dourados. tamanho

l0çm.
500 Und 13,50 r ].50

38

I Mangueira corda lumínosa cm

lçds * dccnraliva.

§rpccifitrç{o: cor aeul,

mangucira dc llmm dc

diânrctro, corte ü cadn mctro.

com 3ô leds por mctrü
(nrinimo). lcds dcitaclos para

uma visào em 360 grnus.

Porência nrínima de lw/mt. Usu

int*rno/exlrmo. manguuim dc 2 I

fios. tensâo 220 volts. Â cada,

I00 mstrss dp msngueirâ I

conlendo: 5 cabos de lorçns, 5 
|

cmendas (concctorcs de I

inrerconcxào) e 5 .opu.l
lcrminlçào l3mm lctls * .ur I

'azul. 
I

?ü00 t0.00 I rl,0Í,Mçtro

3r)

Mangueira/corda luminocn em

EspeciÍiração: cor bmnço frio,
mangueira de l3mm ds

di&netro, corts a cada mctro,
§sm 3d leds pior mslro
(minimo), leds dcitnda* pnru

ums virÂu em 360 §Íâu§.
Potencia minimu dc 3WlM1'.
Uso internoy'ext§mo, mengueira

dc 2 Íior, lensão 22ll volts. ,{
cada l0ü metros ds mrmgucira

c$ntendor 5 cabos dc forças, 5

emcndm (§on€clor€s de

intcrconexâo) c 5 tapâ§

tcrrninqão t3mm ladr na cor
branco frio.

leds decorativa.

2üü{} Mülro 9.6ü

-{0
Mangueira/corda lumincsa cm

lcds - dccsrEtiva"
20ú0 Melr§, r0,00

n&.

CNPJ _77

il.00
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DO VALE
CNPJ

.ll

Endereço: Av. Deputado Carlos Mêlo, no 16?0- Beirro Aeroporto- Trizidels do Yale-Maranh§o
CEtr: 6§.727{00- Site: w}r*:.Irizideladovale.mS.gov.lr{

ilat

#6

4

l'lspr:uilicitçâo: cor hrunco

querrls, nlanBu*ira de l3tnrtr tlc

iliânrctro. corte a cada nretnr.

c0rt1 J6 letls por metÍo

(nrininxr). luds deitutlos para

umü r'rsilo em 3ót) §rau§.
l'otçnr:ia nrininra tle 3rv.rrnt. tlso
irrtr:rnor'externo. mangucira tlc 2

l'rt-rl'. tsnsüo 220 r.rrlts. A cnda

100 nrútÍ(ls tlc rrrangucirir

úrrrÍcrld()r i calros dc Í'rrrç*s" 5

enrcndas (c(}ncstorÉs dc

rrtlcrcortctiiu) c 5 cilpíli
tcrminirçiio lJmnr lerJs nn cor

hranr;u qucntc^

10,00 10,00

Mangueiraicorda luminuta enr

lcds * dccorativa.

Lspecilicaçlio: cor verdc.

ntangLrlcinr rlc lStnnt rle

diiitrtclro. ctrrtc a cadü ntctnr.

çonr Jó lcds por nttÍo
{,linimo). letis deitados para

unlii visào Lrnl 360 grau:i.

lhtüncio rnínim* dc 3rr.lnrt. Uso

inlsnn!/*ilcrno. manguerra dc 2
lior. trrrsüo 220 volts. u ctdu
I txl nlclros tlc nrangrreira

contcndo: 5 cahos dc íhrças. §

rrncnllas (c{}ncctoÍcs eiu

intcrronr:.tàol § 5 r'aFirs

tunttinaçr1o l3mnr lctls na cor
vcrdc.

2000 Metro

10,08 I0,08"rl

i Maugueirn/cordr Iurninoso un
i lcds * dcrorativa.

I t:spccit'icaçao: cor vÊrmclho,

I nrangueiru de l3mm dr.:

Jí:inrctxr, c(lrlg l cndil ntulft)"

ulnr Jô leds por mctro

{minirno.1. leds deitldos pura

uÍno visrlio enr 1ú0 grâus.

l'otência minima dc 3rv/mt. uso

int*rrolcxtcrnt. nrangur:i ra r.lc 3

l'ios. lrnriio 2l{) vrrlLs. r cadl
I{X, illctr(rs tlc nraugucira

corttcrtrkr: 5 r:ulros tlc ltrrçrrs. 5

cnrcntlas (üoncct(rrus rlc

inlcrcrrnc.riào) e 5 {üÍJils

tcnrtinaçttr l3rnm Írds na r".or

vcrmelhii-

2000 Mctro

(
13

l-)rnprcsa especializ-ada Ril

prcstsçâo tle serviç'os dc
instalaçào, rlr:uutelrção u

§urviço

.-f 
!ü1"*

I

-l;Jlr F',ls

E§TADO DO
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ESTADO DO MÁ.RANI{ÃO
PREFEITURÀ MUNICIPAL DE TRIZIDELA T}O VALE

cN PJ N' 01.5§t,ü7{t/(}0{} l -?2

Á,NEXCI

Trizidela do Vale - MA, l5 de setentbro de 202?.

Nrtália
Chefe do

Portaria rf 43DA2l - GP

Endercço: Av. Deputrdo Ctrlos Molo, n' I670- Bairro Âcroporto- Trizidela tJo Valc-Mnranh§o
CEP: 65.?27-000- §itc: wrrrv.trieidelqdsvak,nrr.eov,b§

56

,

.í6

?

,

i

iluminsç§o natalinr

ruas do municipío de 'Irieidela

do Vale * MÁ, das pcçâs que

scrâo adquiridffs c ÍLs pcçss jâ
adquiridas flnleriorüürle ntl
pmsesso adminisrstiro ,to

§

26 I 000

tT§tll D0§cRrÇÂo QtjÂNT

I

Painel de iluminaçào. Espccilicaçào: Paincl dc iluminaçâo cm formato üu cstrclat. poru instahçào
em braço de luminária dc rua com tpmximadamcne 1.90x0,S0m. cm iirrrnatn tle «rnstclaçüu.
confsssionador Em fsro e com bastc paru lixoçâo, revcstitlo ern mrrngucira luminos* f2Ílr. cur
brarca

2

Frestpio. §speciÍicnç{o; presúpio com scis peças tridimcn*ionds rsli}ivado. rendo anjor coor
apmximrdarnente 2.50m de alturu. csnfcçcisnndos cm, ferro rsvçsti{*x c.nt luminrrru cur hraneir

220v e iluminado com luzes cenognâfica eor arul de {00r': ül Jnsé cum 2.J0m de alturit
confeçcisnado cm fcno com luz tle LED cor braRca 220v1 {}l Maria crm 2"(}0 <ls itlturir
contbcsionado rm firro, §ostsrfiüds com rnangueim lurninosa ur)r brrmea ?20v e prccnchidt cour

luz de LED ou sÍnilar enr branca 220v1 0l manjcdoura com 1.00m de compritncttto
confcccionado em fsrÍo, §ontomâdo çm mângsrira luftinosa {ur hrnnça 2?0t c prucneltitlo cam
luz LED ou similar cor brnnca 220v.

J
llstrela" Espcciiicaçüo: estrcts ilurninada com attura de 40cm, conleccionuda em lbno e cunt hast*

nara fixaçãu sfl§ arvores. rçvçstidar sm m$nÊusira lurninosa cor branca 220v.

4
Árvors de natd. Especifico{§§: árvorê dc naut iluminatla tipo espirnl com estrcla no tupr,, 05

(cinco) pontas mcdíndo tproximadamentc 1,6§mx 0,70m, cçn&qcionado em ilstÍulura de lernr.
rcvsslida e ssm mangusira luminost branca fixa 2?0v.

56

I

I

ilu,iiinsdaúint&,nanhototo|rlc7nrtlcitlturuerrnl
uma base çcntral de 5m de altura cln tubo dc três polcgada* n$ maleri*l ssmclhantts ç dceorarln

com 80 estrelas em tamanhos diversos. cm quantidadts propr:ncionurs ao thr ilctn itttlcri(,Í. donl

uma estrsla n&i$r dê,oito Fontas corn 1.00 na pónlü da arvurc. todrts confcccionittlus sm lirn* c

rcvcstidas com nangupira luminosa nr cor brwca 220v.

*1
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E§TADO Do MARAI§uÃo
PRETEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELÀ DO VALE

CNPJ N" 0I.§58.070fi0A,.22
D§PÀRTAMENTO DE COMPRA§

PLANILHA DE coraçÃo Ds pncÇos
F0NTE§: naÉure oBTtDA nn oÚrnos oncÀbs rúrlrcos

!

ITEIIT QUÀNT. UNID. VÂLOR
uxrrÁnro Rs

VÀLOR
TOTAL R§

I

Árvore de naíal pinhciro alemâ wrde. altura de
aproximadamente l80cm, 580 galhos, com base de
mctal ou nldstico,

t2 tincl 9E2,00 I I 784.00

Árvorc dc natol pinhciro alcrú vendc, uliuà rte
aproximadnmente I §Ocnr, 34§ gtlhcs, com basc de
mslul ou plásticô

l? tlnd 453.00 5416.$0

3

Painel dc ilumínaçâo. Esprcilicaçâo: Princl de
iluminaçào ern formalo dc cstrçlas, para imtalaçâa
em braço de lurnindiria de rua com apro.ximadamentc
1.90x0,80m, cm lormato de conrtelaçâo,
coníeccionadps çm Ibno c corn beste paru Íixaçâo,
rcvestido ern mengueira luminosa 220v, cor brunca-

50 Und 300.00 1r000.íl{)

4
Cord& pisca colorido ílurainrçâo enfeite natal.
com 100 letls, l0 mslro§. ?20 volLt.

300 tJnd {1.{t0

5
Cordào pisct colorido iluminaçào enfeite natal.

com 200 leds. 15 me*os" 2?{}volts.
300 UruI {1.ír0

6
Piscacassstâ I 20 lsd lâmpadü§, çor branc{L 2?0

vole;3 msÍÍo§,
300 tlnd ?r,00 ! 130í).110

1 c.or colurirjo.220Pisca,cascata, l?0 lsd
volt§,3 mêtro§,

3oCI Und §0.00

I Cordão pisca iluminaçüo çnfeite nalal, cor branco

eue'nle som t00 leds l0 mctms. 23ü volrs.
,100 Und 0,0ü

9

fíla hd, com âproximnda:rnçnts 05
Íngtro§, l2 voltt, cor branco, com controladoÍ biyolt,
rcsistente àágua,

400 tJnd l t 5.84 4fi3lô.0(l

l0 Êcstao enfcitc de natal , oor daursdo, tarn 6qm x 2m. 3ü0 Und 6.19 t9I?.00
il Fçslao cnfeite de nalal . cor amarelo. tam. 6cm x 2m. 100 Und 6.39 t9 t 7.0ü
l2 Fcstm cntbitc,de nutal , cor aeul. larn. 6cm x 2m. 3ü0 Und 6,39 I S l?.Õ{}

r3
Festâo cnfEite ds nâtãl, tipo: vcrde fosoo

nçvado, tam, ?crnx2m.
400 tlnd 7 -t5 2860.r1íl

t4
Festao Enfçits dÊ nalü, csr verdc &scurü

com nevado, tm, Esm x2{ú,
400 Und 8.45 llltí1.{,ü

t5 Fcsw en fç,i te d,c íaia" cor vrrde mcnro
com ncvadq, tam.9em x 2m,

100 tJnd I 1.00 4400.rx}

l6 Festâo cnfcite de natal. cor verde, tam. llcm
x ?m.

40t) Pç:l 9.{)0

l7 Bola natalina decorad4 mrn. ócnr. pacotc com 12

unidader, cor ysrmelho, ,ó0 l)ct 9,{t0 {5fI,.tx,

l8 Bolanatalinadecorada tam. 8un. pâcotc csm 12

unidadüs, cor letmtlho,
ó00 Pct I r.00 6ú00.t)0

l9 Eola naralin6 tem. t0 cm, üorrs trariüd&\ pscole
eom 12 unidades.

700 15.00 I {)r0l},Ü{)

20
Bola netslina, tâm, l0 sm, §oÍ vermclho. pacotc

com 12 unidâdcs.
7çg P(t r5.00 10500.t)0

2l Ilola namlina. tum. 08çm- cor ycnlc" uacote 700 Pct t 0,00 7000.0ír

Endereço: Av. Deputedo Carlos Melo, no 1670- Bairro Aeroporlo- Trizidela do Vrle.Maranhão
CEP: 6§.?2?-00& §ite: n'wrr,;trlzideladovnb. ma.uov.br

-t I

no§cRlÇÂo

24üt){r.{iü

3óilixl0

Pcr

I
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E§TADO
PRETEITURA MUNTCIPÀL DE TRIZIDELÀ DO VALE

CNPJ N' 01.5§8.070/000112
DEPÀRTAMENTO DE COMPRÀ§

Endercço: Av. Dcputado Carlos Melo, no 1670- Bairro Aeroporto- Trizidcta do Vale-Mrmnhão
CE P: 6§.727-{100- Site: rr:rryw"trirideladovn Ie, ma,gov.br

[ií,
t
í,u

t6Ç

VALE

4

é\

üom 3 unidader.

Bola nataliffL em 08crr! srdptradt. gacote eom l2
unidades.

700 Pct 10,00 7000.0022

Pct r4.00 7000.0023 500
i{ 500 Llnd 14,00

12500,0(?t llola l2 I 0ü0 Und t2.50

12500,003ír
Bola dc natal miskr dourada 6cmpaco{c com 12

unidodcs
500 Und 25,00

27 Bola de nnlal cspelhada trm. t0çm. corvçrmelho. I 000 Und 13,90

28 Und 0"(t000
29 de natal lisâ. tsrn. I Ocm, cor dourada. r000 Und 0,0
30 Enfe te natalino llor. taruahq lE.Scm. 500 Und I t.00 5500.
3t 5S0 Und r 1.00

32 bnle te borboleta slitter. tamnnho ?5cm r 9cm 500 Und r0.00 5000.t
l3 trnlci e borhnletu l4.J crn, 500 Und 12.50 6250.0

3,1
lâm. 500 Und I4.15 ?075,00

1t §nle .c natalino laco dourndo d eliter. tamanho l0cm. 500 Und 13.50 6750.
l6 Ent'ei e natalino laço dourado c/ elítcr. tamirnho I ócm. 50ü Und 16.90 8450.0(

t? DnEitc natoliao laso vermelho çJ detalhcs

doumdos, tamanhs lôçm.
500 Und t 3.50 6750,0ü

38 20000,00

Mangtcira cordo luminosa em lcds - dccorativa.
Espeeilicaçôol cor aaul. mangueira dr llrrm dc
diámctro. cone a.undu nletr$- conr 3ír leds por mero
(minimo). lçrk dçitsdos psrn umü visâo om 160
gÍsu§. Potêncir mÍnima de 3w/mt. tJso
intcrno/s.xterno, mangueira de 2 Íios tensso 22{t
volm. rl ctrdâ 100 mctrot d* mangueira contendol 5
cabos de brçu, I smefidas (concctorcs de
interconcx0o) c 5 capas terminaçio l3mm leds na
cor azul.

2000 Metro 10.00

l9

Mangleiralcorda luminosa em lcds - desorativa
Especilicaçâo: cor branco frio, mangueira de l3mm
dc diámetro. corte s cüdo metro. eom 3ó ltds por
rnctro (mlnimo), lcds dcitados parâ uÍnl vÍsâo cm
360 gmus. Potencia rninirna dç 3W/MT. Uso
iutemo/cxtcrno, msngusiÍa dr 2 fios, tensâo 220
volts. Â cuda 100 melros de mangueiro contsndo: 5

cahos dc hrças, Í cmmdar (concctores de
interconexio) e 5 capas tuminaç& l3mm leds na

cor branco frio.

200ü Metro 9,60 19200,0§

.10 10,00 20000,00

Mangucirnldurda luminôsúr ern lsds * decorativa,
EryeciÍicoç0o: cor brunco quentc. mangüeira de
l3nrm de dilhnetro. §one u ça<ln metrs, cqm 3S leds

Íxlr mlltn) {mínimo}, ledr deitadns para uma visâo
em 360 grlus. l,otencia rnínima de 3rv/mt. Uso
interno/cxtcnro" mangueiru ds 2 lio* tensào 220
volts. Â cado 100 metÍos de murgueira contendo: 5

cabss dc farças, Í emenda§ (conecíores de
interconêxâo) e 5 crpu tcrffiiÍrüçtu l3mm lcds na
cor branco quentc,

2000 Metro

4t 2000 Meuo 10,00 20000,00

ç

Mangueira/corda luminosa çm lcds - deçorativa.
ÊspeciÍicação: cor yerdq, martgucira dc lSrnm de
diârnctÍo, coÍte â câdâ metro. com 36 leds por metro
(mínimo), lcds deitndos rrÍrÍ8 uma vis&o ern 360

r?0eq0rn0?2

Iloln natalinn nristo esnirnl vermelho
7000.00

r 3900,00

Bola dr natal esoclhsda- tam- l0cm- coÍ rrrâÍir.

linlbite natllino Ílor. tamanho 8.Jcm- J500.00

Fita natalinil cor vermelho com borda dourada"
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J

gntus. Potêncir míníma de 3w/ml Uso
intemo/extemo, mangueira de 2 fios, tsn§ro 220
volts, a cada 100 mctros de mangueira contcndo: 5

çabos de forças, 5 emsnda§ (conectores dc
interconex§n) c 5 capns termínaçâo l3rnm luds nu
cor yerdc.

42

i Mangueiralcorda luminosa crn leds - dccorativa.
Especificaçüo: cor vermelha, mmgueira de lSmm
de diámstro. corte a csda metÍo, com 36 lcds por
mctro (mínirno), leds deitados parâ uma visâo cm
360 graus. Potênçia mlnima dc 3*/mt. u.ro

inlÊmo/s)íteroo. mangudru de 2 fros, tensüo ?20
volts. a cada 100 meros de mangueira contendo: 5

cabos de forças. 5 erncndas (conectores dc
intcÍconexâo) e 5 capas tcrminaçâo l3mm lcrls na

çor vermelhu.

2t100 Metrtr t 0.0lr 2016r).ü,

{3

Iimpresa cspecinlizada na prúsurçÀo dr seniços de
inslnlaçâo, manuten$o e retiÍsdâ dc decoraçôes e
iluminução nutnlina tle praçase ruas do muniafpio de
Trizidela dr Vale - MÁ. das peças guc serào

adquiridas e ns peças jd adquiridas anteriormrnte no
orocesso rdministrativo no 26100ú ll?02 l.

I §erviço

VALOR TOTAL RI§ J91.482.00

ITEM DESCRTÇÃO QUANT,
Painel de iluminaçâo, Espcciíicaçdol Painsl de iluminaçâo em formalo de estrclas. para insmlaçâo

ern braço de luminária de ruu som aproximndarnentr 1.90x0.80m, em formalo de constelaçào.

eonfc€cionadss cm íprro e com bgsrc pff* Iixaçào. rev(§tídn rm mugueira luruinosa 2?0v, cor
brancs-

5ó

l

Prcsépio. Especificaçâo: prrsdpiu çom seis pcça* tridirnensiortais cltilir;rdo. sr:ndo anjor cotn

aproximarlomcnte 2,50m de altura conÍeccionados cnr Ícrm relrslidos cnr lurninov cor brtnr:a

220v e iluminsdo com luzes wnográfrco cor âzul de {00v; 0l Jasé com 1..10m dc altura

confccçionado enr feno com luz de LED cor branca 220v; 0l Maria cont f,0ú drl altura

ronfrcsion$dú em feno, conlornada com mârgudrâ luminosa cor brarrs* 2I0v e preenchida ccnt
luz de LtD ou similâÍ mr branca 220v; 0 I manjcdoura com l,0om de comprimento confeccionado
em ferro, contsmldo em mangueira luminosa çor hrcnca 220v e prccnchido eom lue [,IiD çu similar
cor branca 220v.

't

J
Astreti ÉsÉCincaçú: §strelü iluminada com altura de 40cm, confeccionada em I'erro e com hasle

Í)aÍá lixâcllo oâs srvores. rêvcsridls sm mrnsutiÍa luminosa cor brnnct !20v.
{ó

4
Á,rvore dc rtÊtâl. EspcciÍicação: ôn'orc de natal ilurnin«la tipo uspiral çom estrrela no tôpo, 05

(cinco) pontar, mcdindo aproximadamente l,65mx 0,70nr. confeccionado cm ÊstrutuÍa de ferro.
Íevsstida c çorn mansueirâ lumioosa branca fixa 220v,

§6

7

Árvorc dc natal. EspeciÍicúi§: lirvore de natal iluminadr com tâmmho lotal dc l,tm dc altura com
base crntrol dc l2m dc alturu enr tubo de rês polagrdas ou materisl semelhante e decorado com

l20estrclasemtamanhosdiversos,sendo20estrrlasdc l.20mdeslturr.20estrclascom l"00mtle
altura" 20 com 0.80m dc altura. 20 com 0.60rn dc ultun l0 çom 0"40m tlc altura s J0 oom 0,20tn
dc alrurq 0l estrela de oito pon8s çom ?,Oüur de allura $rl porrÉ dr rvores, lodas r]onfeccinnsda.ç

em íürro e rewslidss wm mens,ueiÍÍr luminosa na eor brnnca 220v

1

CEP:65.
Àeroporto- Trizidela do Ytle-Ma ra nh{o

ESTADO

I

Site: ryww.trizidtladsvale.m.t.gol.ttt
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CPL -TRIZID§LA DO VÂLE
PROC. I209001n022

rir. oLt\ -1

DO VALE

Trizidela do Vale - MA, l5 de setembro de2022.

Dias Vieira

Portaria no

§ndereço: Áv. lleputltlo Cnrlas Mslo, nn lú?0- Bairro Àersporto. Trizidela do Yole-Marnnhâs
C E P : 65.?2?-000- Site: rtryr.!r:izldel{ dova le. ma.goy. br

*

fr

4

I ,

E§TÀDO DO

Chefe Compras.
I _GP

emdebase eenlral semclhantss eumit
umBcom em antcri0r,80 tamanhos diversos.estrcluç em §om

ferro eemcstreln maior de oito confeccionsdfl§

dr"'
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§§TADO DO MARANHÀO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZTDELÁ DO VALE

CNPJ N', 01.558.070/000I-22
DEPARTÀMENTO DE COMPRA§

§

DE PREÇOS
T}IRETO AO

rk

Bndereço: Àv. Deputado Crrlor Melo, no l6?0- Bsirro Aüroporto- Trizideh do Vglt'Maranh§o
CEPr 65.727-000- §itc: wç:\:.triaidelcdovaLc.ma.sov.hr

rL& .. * 06Í

R
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§§TADO DO MARANHAO
PR§TEITURÂ MUNICIPAL DB TRIZIDELA DO VALE

CNPJ N" ü1.5§8.0?0/000t-22
DEPâRTAMENTO DE COMPRAS

§ol,rcrTAÇÃo DE coTAÇÃO D§ PREÇO§

O município de Trieidsla do Vale (MA), solicita Vossa §enhoria que seja fornecido os prÊços
unitrtrios e totâis dos itens abaixo especificados, parâ fins de levanenmento pre liminar de preços pera â
contrataçâo de empresa especializadaern fornecimentss de materiais de decoraçâo e iluminação e empresa
especializada na prestação de serviços de instalaçâo, manuÍenção e retirada da decorações e iluminação
natalina de praças e ruas do lr{unicipio de Trizideta do Vale/MA.

Sua resposta de acordo som os preceitos legais integrará um processo administrarivo cle compras
e serviços. Encaminhar este orçamento ern papel timbrando da empresa, especificando na propoiita:
VALOR UNITÁRIO, VÂLOB TOTAL, RAZÃO §OCIAL, CNpJ, TELEFLINE E EMAIL, I\OME
COMPLETO E CPF DO REPRESENTANTE LEGAL AS§INADO E CARIMBADO, conr o prazo
de validade dos valores fornocidos parâ até 60 (sessenta) dias. PRÁZO IIE REC§BIMINTOS DÂ§
PROPO§TÂS E DE NO MÁXIMO (09) DrA§ UTETS.

OBJETO: Contratação de emprcsa especializada em fornecimentos de materiais de decoração e

iluminação s empresa especializadâ na prestâçâo de serviços de instalação, manutenção e r«irad* das

decorações e iluminaçâo natalina de praças e ruas do Município de Trizidela do Vale/MA, confonne
especificação na planilha a seguir:

§ndereço: Âv. Deputado Carlos Melo, no 1670- [airro,
CEP: 65.72?-000- §ite: E:ttw.trlzidelsdovale.ma.sov.br

ITEM DESCRTÇÃO QUANT. {.,lYtB.
vAl"oR

ururrÂRro ns
\.ÂLOR

TOTÀL R§
Arvore de natal pinheiro alemà verde, altura de
aproximrdamcnte l 80crn, ,580 gnlhos, com base de
mctal ou rlástico.

ll Und

?
Árvorc de natal pinheiro alernâ vsrdÊ, altura dc
aproximadamcntc I §0crn, 345 galhos. com hase de

mstsl ou plástiço

l., l.lnd

l

Painel de iluminaçào. [ispeciiicaçào: Painel dc
iluminaçâo sm formato de cstrelas. ptra instaluçÀo
em braço d$ luminârin de ruâcon aproximadrrnente
I.90x0,80m. cm fsrm[o de consrclaçâo.

confeccionador em feno e com baste para fixqào.
rcvestido em murguoira lurninoss 22üv. cor branen,

50 Und

4
Cordüo pisca colorido iluminsçÀo cnfeite natal,

conr 100 leds. l0 metms. 220 volts.
300 Und

5
Cordão pisco çolorids ilumin*çâo enfeitc nrtal,
corn ?00 lsds. 15 metros. 220 vols.

100 Llnd

6
Pisca cas§*ta. I ?ü led lâmpadas, cor bmu§& 220
vslta 3 metros.

300 t,nd

7
Pisca cascata. I ? 0 lÊd lômpodra cor colorido, 220
volts,3 mÊtro§.

300 tJnd

I Cordào pisca iluminoçâo enfsite natel, cor llranco
que$te com 100 leds. l0 metros. 220 volts.

400 []nd Í\ -*d

dffi9
filfl lcd, coÍn BproxirnBdamcnts 05
mctros. 12 rolls; cor brafico, csm controlador bivolL
resisenlc à água.

.100 tlnd

t0 f:estao enfcitc de natal , cor dourado. tam. 6cm x ]m. l{}ü tlntl sc' /}§.,/ ^t

Aeroporto- Trizidelu do Valc-Ma ranhão

À((

I
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§§TADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPÀL DE TRIZIDELA DO VALE

cNpJ N" 01.559.07Ln0u-22
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Endcrcço: Áv. Deputrdo Carlos Mclo, no ló70- Bairro Acroporto- Trizidcla do Vale-Maranhão
C§P: 6§.727-000- §ile: wwrry.trizidqludovale.mc.gov,bÍ

Fh

À((

!t

\

:

il --llestao enfêite de naul . cor 6sm x 2m. 100 Llnd
tz Fesrao enfeire tle nãiãl ,lam. 6cm x 2m. 100 tlnd

t3
l:cslào enfcitc de natal, tipo: vcrde fosco
nctado. tam. 7cm x 2m.

.100 tJnd

t4
[:estaocnfcitc dc natá. cor vcrdüuscuro
cüm ncvado. tam. 8cm x 2m.

{0t} Und

t5 Fcstro enfcite dÊ nst[, cor l"crde escuro

§om nwâdo, tern. gcm x 2m,
.l0t! tlntl

t6
Festâo enfeitc de natal, iôi i;erde. úm. t lcm
x 2m.

400 Pcr

t7 Bola naalina dccorada, tam. 6cm, pacotc com 12

unidades, cçr wrmelho.
500 Psl

r8
Bolu natalinadccorada" tam. 8cnr. pncore úm 12

unidâd§6, cor vpnnclho.
6(10 Pst

t9 nalalinâ, tnm. l0 c!tr, coíBs variadas, pacotc

l2 unidadcs.

Bola
com

70íJ I'c1

20
Bola natalina, tam. l0 çnl. cor vrrmclho, pacote

com 12 unidarles.
?00 Í'cl

2I Bsta natalina tum. 084m, cor wrd& pscoÍê

com 12 unidades.
700 Ilct

22
Bola n*alina" tryn 0$çm, mrdouudr, pncote com l3
uoidades,

1frll Pct

?l Ilolu natalina fiisto espiral rerxrllho 5{X} l)ct

24 Bola nalatina cspiral dour*do t0r, tintl
llslt nâtsl dourado :lcm pacolecom I2 unidadr:s?§ t000 tJnd

26
Bola de naul mists douruda 6§nrpacote com l?
unidades

t00 l.ltrd

,.' Bolade natal espelhada, llm. l0cnlcorvermclho. r000 tJnd

28 Bola de naul espelhada. lsm- §o r pr0t& r000 Untl
,o Bola dcnaÍal lisa. km. l0cm, cor dourada. t000 Untt
30 Enl'cite natalino |lor. tarnaho l8.5crn. 500 tJnd

3r línfeite notalino nor, tsmrnho 8.Scm^ 500 tlnd
1? §eleite borboleta eliÍter. tâmartho TJcrn x 9cm 500 Und
33 500

34
Fita natalin4 cor vermslho ccm borda dourada,
tam. ó.3cm x 3mts. cor vermclho.

J00 tJntl

-15 EnÍêite namlino laço dourado c1 gliter, &Ínanho lOcm" 500 LJnd

JO Ênfeite mrdirn laço dourado c/ slitsr. tamsnho l6cm" 500 LJnd

37
llnfeite natalino ltço vcrmelho cl tlclalhes

dourados. trunanho l0cm.
§{)ú t.lnd

It

,ffi

Mangueira cordr tumínosa cm leds * decorativa.
ÊspeciÍicaçào: cor ârut. nrungueiru dc llmrn de
diônrctro, conc a cada meÍr§. §om 36 ledr por mctru
(mlnimo), leds deitadoç pürâ unra vislo çrn 160
grâu§. Potência nrlnima dc ldmt. L}so

intcrnolexterno, maagucira ds ? fios, tentlo !20
wrlts. A cada 100 mclms dB mangucira contendo; 5

cabos de forças, § omeuda* (conectorru dc
interconexâo) e 5 capas tcrminaçâo l3mm leds na
cor aeul,

2000 Mcrn

Enleite borboleta 14.§ cnr. tlnd
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E§TADO DO MÂRANHÃO
PRET'EITURÀ MUNICIPAT DE TRIZIDELA I}O VALE

CNPJ No 01.558.010t000t_22
DEPÀRTAMENTO DE COMPRA§

ANEXO

Erdereçor Av. Dcputado Carlas Mêlo, no 1670- Eairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Margnhâo
CEP: 65.727-0{10- §ite: www.trizidrladayalanra.sov.br

F

à.

Â

3

l9

Mangueir*lcorda luminosa cm leds * dacorativa.
ÉspeciÍieuçâo: cor branco fria. mangueira de l3mm
dc di8metro, cortc a í:sda müro, rom 3ó leds por
metro (mínimo), leds deitados pqre umfl visào crn
360 grous, Potencia mlnima de 3W/tr,l'l'. Uso
intemo/extemo, mmgueina de 2 Íios, tcnsâo 220
volts. A cada 100 metros de mangucira conlcndo: 5
cabos dc forças. 5 emcndus (conectorcs de
intcrconcxâo) e 5 capas terminaçào l3nrm leds na
cor branco frio.

2000 Metro

40

Mangueíra/corda ltminssa um leds - decnrarivo,
§specificaç8o: cor hranço qucntu, mangucira de
lSmm de diÊmrtm. çortc s eadn mctro. corn 36 leds
por metro {minimo)" lcds dcitadar para uma vislkr
cm 360 graus. Potetrcia mlnima dc Jrv/mr. Uso
interÍrolextÊrü$i mtngueirÊ dc 2 Íios, tcnsào 2!0
lolu. A cada 100 mctros dc mangueira contendo: 5 

1

cabos dc íorças, 5 emendas (conectores de j

íntcrconexâo) e 5 caprs tcrminaçilo t3mm lcds na 
I

cor branco oucnte. I

:0t)0 Metro

4t

Mangueira/cordo luminosa ern lsds - dçcorativa.
lispcciÍicaçào: cor vcrde. rnangu*ira de t3mm dc
diâmeun, eorte a cadu meroj §om 3ó led* par m*ra
(mlnimo), lcds dcitados pârü uml visão em 360
graus. Potência mfnima de 3dmt. Uro
intemo/sxtemo, mnnguein dc 2 hos, tcnsêo 220
volu, a carla 100 metros de rnungueira mntcndo: J

cabos dc forças, 5 emeÍdas (concctores dc
intcrconcxüo) e 5 capas tcrminuçào lfmm leds na
cor vtrde.

2000 Mctro

42

Mangrcira/corda luminosa em leds - deçyrrutiva,
Especifictçâo; cor vcrmelha. nrnngueira de l3mm
de diâmetro, eone r cada rnetro. coÍn 3ó latls inr
rnetro (mínimo). letls dcitadss pâü unrâ vis§o rmr

36ú grous. Potêncir minimu dc lw/mt, uso

intuno/extcnrs, mnngueird dq 2 ,io.§. tcnsfu 22-ü

vol$i a cada t00 mslros de mmgueira contendol 5

cahos dc lorçaq § snrefilse (coneclorcs de
interconexâo) e 5 capas erminaçào l3mm lcds na
cgr vermcllra.

?00t) Mctm

43

(: dç

das que serâo
no

I §erviço

2,Ã§5#iSY

Irf,M nu§cRrÇÂ0 QUANT.

I

Foincl de iluminaçâo. E*pcciÍicrç§o: Pdnel de iluminaçào cm i'rrnnaur de cslrçlnr paru instalação
'em braço dc luminfuia de ruo xrrn apmxinudanteme 1,90x0,80m. em fcr'rmatn de constslâção.
rnnfecciomdss cm ferro e com bastç panr fixaçSo. rçvcstido cm nrangucim luminosa 220v. cor
branca.

!o

r?t. YÂTg
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E§TÁDo Do MÀnANnÃo
PRETEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

CNPJ N', 0I.5§8.070/0001-22
DIPÀRTAMENTO D[ COMPRA§

Trizidela do Vale * MA, 16 ds de ?0?2.

Vieira

Compras.

-cP

Endereço: Av. Dcputldo Carlos Melo, no 16?0- Bairro Âeropoío- Trizitlcla do Vale'Maranhüo
CEP: 65.?27-000- §ile; lrwlf .triri4$tâ4Íl§âle'mê,90r!hÍ

§9t

lr.

Lts

2

§om peçE§

c{)r hranclnltura,2,50nr dc
dr altura
de nltura

cor É27llv commangucira luminosa trratcu preenchida

estiliiada. sendo anjos çom

,

, com altura confcçcionadt çm fcrro e com hnste .tô

§ó4

natal.
0,70m,

com cstrcla no topo,
§ín êslrutúra de ícns.

,7

de nltura com

2
baseuma

§om
cstrcla oitodemator

c()n1tottrl tle ?m de

I

4
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REPÚBLrcA FEDERATIVA DO BRASIL §fl-

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NUIÉRO OE l§§CRlÇÃO

23.7S9.í07100014'
ÍtlATRlZ

coÍrtPRovANTE DE rN§CRlçÂ0 E DE SrrUAçÃO
GADA§TRÂL

OATADEÂEER'TUR^
07nzn$5

!{Oli{E $,PRE§ÁRIAL
MARCO§ RONIL§ON DO NÀ§CIMENTO PRODUCOE§ CULTURÂIS

POÊÍE
ME

74.90.,!.{t5 de profl!§lonãli para atlvldades eeporllvaa, cultur.ls o erllstleas

LO§RAOOURO

AV COMERCIO
COt"lFLElrEt'IÍO

6§.4§§{00
BÂnnoôlstnrro
CENTRO DO NORTE

54.9{ü6/ {98} 8826s1 8'í

ATIVÂ

oÀÍÀ oA slruÂçAo E§PEcrqL

aniErlorment6

1E,22€.S§
§9,20.í.00
t230{{í â íàllrscongrotsosr

í8.2í,1.{r0

74,1AAA2. Derlgn de

tGmanteÍlormcnto,

Enrlno de

77.39.1,.03 - Âlugüel ds
77.39-0-90 - Àluguêl ds
op6rsdor

s phltmcâçâ§

2í3.5.

rüü€m
7{Á7

í610912022 15:16 aboulbhni

Aprovado pala lnstrução Normativa RFB no 1.8ô3, de 27 de dezambro de 2018.

Lmitldo no dia í6/09X2022 às í5:15:53 (data e hora de Brasília).

§.nt yelt
aâ?..
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REPÚBLICA FEDERANVA DO BRA§IL

CADA§TRO NACIONAL DA PES§OA JURIDICA

, .tc

NÚMERO DE rilSCRlçÂO

35.2{0.7?ír000í-sr
[IATRIZ

coMpRovANTE DE lN§CRlçÃO E nE SrUAçÂO
CADA§TRÀL

DÂTA DÊ AôERTURA

filtal2i19

SANTO§ DA §ILVÂ

PORT€

ME&

do eonoriração e

s Íasta3

da
85.92.0.9t
82.30{úí

nãocultum

e aparalhor dr uro domárllco ! pêltorl; lnüttumetrtos mwicalr

de

omprssilt
grcotc andalmrs

77.29:247,.
8í.30-3{0 -
5S.20-1.0r -
77.3S&3.

Alugurl de móvels, utensltlog
Âllvldrdes palraglstlcae

msricâl

213-5 - Empresárlo {lndlvlduâl}

R CARLOS MARNN§
COMPLEMENTONÚMERO

112

G§P

65.725.000 §ÉRINGAL
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UF
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Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no día í610912022às í5:í9:45 (data e hora de BrasÍlia).

abbulblanlt 1t1

úuÍiilclPto
PEDRÉIRAS

a

PR2022.12/CLHO-05156 - Pág 179



tk I16/09/2022 10:37

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n§ 1.863, de 27 de dezembm de 2018.

Emitido no dia í6I09/20X2 às 10:36:48 (data e hora de Brasílla).
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NÚMERO DÊ tN§cRrÇÂO

3§.877.3241000r.50
MÀ'RIZ

colJlPRovAilTE DE |NSCR|çÂO E DE §ITUAçÃO
CÀDASTRAL

OÀTA DE AB€BTURÂ

a6$4n020

t REPÚBLICA FEDERANVA DO f;u&-

CADA§TRCI T{ACIONAL DA PE§§OA JURIDrcA

DÉ CA§TRO SERVICO§
PORÍE

ME

213.5.

wJoÂourÍrl §EvERrNo E4

G5.725{00

õ217-{'780

(EFR}

CAÊLO§ iIÂRCELO§AHTO§

/t6.19-2-{r0 - RrprôsÊntantee comerclals a.g€nto! do comárclo da mercadorlas em geral nào especiallzado
E

8.,13ít-99 utoa
18.22€€9 §arviçot âxc€to ancademação e plâstmcação
42.S4-8-{rl - t ontrgcm
4322.3.{}2. lnütâlaç!§
1329-141 - lnrtalaçlo

eanlrek dâ âr êrndlclonado, de venülaç§o e retigaragão

43.99.1{2 - Montagom ds
47.29-0.99 . Comércto va§lsta produtos allmsntíclos nao

de elétrlco *
.t7.tÍ4{.03 - Comérclo
47.44{.99 - Comárclo
47"51.?{1 . Gomárclo
{7.53.S.00 . Comérclo
47.*7.01 . Comérclo
47.56-3-00 - Cqmérclo
47.5§{-99 - Comérclo
4?.6í{.03 . CEmérclo
47.63{-02 - Comérclo
47.894{4 - Comórclo

hldráullcoa
oonskuçâo om geral

video

lnstrumenlos muelcalr s aceasórloe
pasroal e domóstlco nâo especlíicados anterlormanla

para anlmab de estlmaçáo
4?.89.rX,5
47.8§{{8
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REPÚBLrcA FEDERATIVA DO

CADA§TRO NACIONAL DA PES§OA JURíDICA

,rui{Eno DE INSCiiÇÃO
36.877.32{/0001-50
ITÂTRIZ

coMpRovAÍ.tTE DE tlrtsctuçÃo E DE §truAçÃo
CADA§TRAL

OÂTÂ DÊ Â8ÉRÍURA
oa04t2a20

CARLOS MARCELO SANTO§

BÀIRÊo,DISÍRíTO

CENTRO
MUl,ilClPtO

PEDREIRÂS

9217.0780

56-?0-1{1
§§.20.1'02
59.'t1-í{2
5§.20.1{0
73,11.f{0
73.12.2.00
73.í9{-90
73.20A{0
7L1A442

- Fomqclmcnto ds paÍia empr€§43
- §ervlçoe de

30m odlçáo dr múslea
-Ag0nclar da

volculor de comunicação

de lnterlotlg
74.90--05 -Agenclamanlo de proflrslonalr para atfuldadee oeporllvat, culturab s ertlrücag
71.29-242 - Àlugual de móvab, utcnsíllos o apsr.lhol da uoo dcmdgtlco c peseoal lnslrumentoa muilc.lr
n§2A.{2. Nugud de andrlmor
fr.39.0-{Xl -Âluguel de palcor, êob€rürra! ê outnas estrutuÍâr do uso temporário, orcoto ândalmos
7?.39{.99 . Àluguel de oulras máqulnas a oqulpamentos somsrslals e lndusffals não espsclflcados anlerlormonlo, sem
opendor
80.rr.í{l - Afirddade: de vlgllânde e seguÍança prlvada
8l.2il-2{0 - lmunlzagão e controlo de pragas uràanas
8419.9{í . Fotocóplar
8430.{r{, - §rrvlçor da organlzaçào do íslras, congreiros, orposlçôs. a fsstas -
82,30.{1.02. Cacac dr íegtâc e eventos
85.50.3{2 -Atlvldader da apolo à educlçio, exceto cllxas escohres

ÍV JOAQUIIJI 84

cÊP
65.725.{'00

UF

MA

'16/0912022 10:37 §âí4
,tl 'l3.,

a§outblank

Pàgina:213

u3

:(

e recepçôeo

§EVERINO

ITUAçÀO CÁD^STRâL

2A

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018'

"Emítido no dia l§109í2022 às í0:36:í8 (data e hora de BrasÍlia)'
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REPÚBUCA# FEDERATIVA DO L

CADA§TRO NACTONAL DA PESSOA JURíDICA

CARLOS TARCELO SÂNTOS OE CÀSTRO

LO§8ÁDOUfiO

TvJOÀQUIM §EVERINO
MJ'TERO

u

PEDREIRA§ MA

i.lúlilER0 DE INECRçqo
ã6.477.3241000,t"50
mÁrnE

C0MPROVANTE DE rN§CRtçÃO E DE §ITUAçÃO
CADA§TRAL

OâTÀOEÂSERIURÂ

06r04rit020

90.0í-9-05 -
90.0r-9{6 -
90.0t-9-09 -
93.1S.1-01 .

de

ds
antsÍloÍmsntenâo erpoclflcadec

o almllarrs

Ârtor

05.72§{00

- §rovado pela lnstruçáo Normativa RFB nr 1.863. de 27 de dezembro de 20í8.

Emitido no dia 18t09/tr012 às 10:EGl48 (data s hora de Brasília)' Fâgina:313
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Aprovado pêlâ lnshJção Normativa RFB nê 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

lEmitido no dia 16í0S/2022 ás 1}:122tr8(data e hora de BrasÍlia).
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t REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRA§IL §lE*-

CADA§TRO NAGIOhIAL DA PE§§OA JURÍDrcA

sr. v. Dos sÂt{70§ co§TA

w.w.J
PORIE
ME

R GIBAS§OI§

65.7e5.000 PRII/IAVEBÁ PEDREIRAS

§9) Errsí5{5

NúMERO DE tt'tsgfilÇÀO
36.039.357fl1001-20
MATRE

coMpRovÀt'tTE DE tNscRtÇÂo E DE §|TUAçÃO
CAOA§TRAL

OÀTÀ OE ASERÍURA
i,oln020

s0.01'0s9 -

sob medlda

89.{1-7,{t'
70,20.t{0

palcos, cobcrturas e

Englno de arle e
Trelnamsnlo em

nãocultsr" antarlormenteeepacltlcado
Ê grrônclel

. bufô

oxcoto coneultorla lóculca ospacííca

de íelraa, congrêo3os, exposlçõtc c íostag -

rôupâ§
rob medlda, de rcupar

da veÍculor automoloras

anlsdormente

n.3s.{,'lr3

aárct s eubmarlna
esportlvae, culturâk s artístlcrs

de uro temporárao, exeoto andalmês

14.13.{-01 .
Í4.13.{-02.
14.13{.{'3 -
43.30.f{3 -

'í5.20{.115 -
45.20.0t6 -
47.E9{-99 -
56.20-í42 -

81.30ô{0 -
82.19-9{Í -
82.30.0{r -
8§.92.9.03.
E5.92.9.99.
45.99{{4.

213-5 -
E

W
túÂ
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REPÚBLrcA FEDERATÍVA DO
lr

fir,â

CADASTRO NACIONAL DA PES§OA JURÍDICA

v. CO§TA

CE?

65.72${X}0

t7to1t202a

NürdERo 0E tNscRrçÂo
36.0t9.357l{mfi.20
iiATRE

COMPROVAHTE oE rNscRrçÃo
CADASTRÂL

E DE S|TUAçÃO DATÂ DÉ ABERTURA

17tA1,2020

s5.21-§-00. ole§oolednlcos dc uso pe*oal r doméetlco

213-§. Empredrlo

ÂVERÁ

UF

ttlA

I
I4 i{Frovado pela lnstruçâo Normatfua RFB no 1"8ô3, de 27 de.doaembro de 20í8.

Emitido no dia í6109 ft022 às í0:12:1ü (data e hora de Brasília). Página:2/2
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i
Apovado pela lnstrução Nonnativa RFts no 1.8â3, de â7 de dez-embro de 2018'

€mitido no dia $$9Í2022 às lO:38:20 (data e hora de BrasÍlia).
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t REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRA§IL :r.t

CADA§TRO NACIONAL DA PES§OA JURÍDBA

BRÂNCO
PORT§

EPP

côürGo E oE§cRlÇÁo oA^TMoaDE Ec§Nôt{cA pÍuNclFÂr

82,10{{l . §ervlçor da organlzação de felras, corgrraaost oxposlgõer 6 tostas *

É

20&2 - §ocledade

NÜMERO

331 §Âlá 01

CEP

65,727{00 DOVALE

r,lui{EÂo oE üls6ÊtçÁo
19.209.340/000r.35
MATRIZ

00MPROVANTE DE THSCRTçÂO E DE §ITUAçÃO
CADA§TRÂL

DATÁ BE ÂAERIUSÀ
0c/1ít20'r 3

CÂ8TELO ERAT{CO $ERVICO§ CORPORÂTIVO§ LTDA

do
encademagôo e plactiíicação

Comárclo
Comórclo

56.20.1'0í
§6.2ú-{-02

42.9?&1
{3.29.'t-0t
43.90,r.02
4§.1S.2.{r0
.16.42-7.01
46,{9.í.99

'.42.3.00
:§5.5{t

não erpecltlcedos anterlormanto; partos s pêras

enterlormsnte
ompÍo§a§para

buÍ§

erportlvos

46.73-7-00 -

47.89{.e9 -
47.80.{'{2

47
17
17
47
4t

'.§5.5-{r3 -
.ô3.6-02.

R§ANTOANTONIO

UF

MA
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REPÚBLISA FET}ERATIVA OO# nm*_
CAT}A,§TRO NÂGIONAL T}À PE§§OÂ JURÍDICA

VALE

d* horpadagem na'§ntsmst

de
Í?.32.24t.
77,39{{§ *
rI39{.99.
operador

admlnlstratlvo

85.92-9{3

Âlugud de

de conrunicação

rÍ3?'a4r -
TI

§§,20.r{0 -
§3.11.ü.00.
f9.206A1.
t9,20{{e"
?3.í2-2-00 -
?t"?0*.{x}.

Êxceto srdalmê§
nüo ârpüElficedo3 ântcrlornêntâ. 8âm

UF

MA

16/0SÊ0t2 10:39

l

Aprovado pêla lnstr1rção Normativa RFB no 1.SÊ3, de ?7 da dezembro de 2018.

Emitido no dia 16109Í102I às 10138:20 (datae hora de BrasÍlia).
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REPÚBLrcA FEDERATIVA DO BRASIL

mB_-
CADASTRO NACIONAL DA PE§§OA JURÍDBA

CÀSTELO B§A}ICO

rpolo
90.01-942 musical
§0.0r-9{5 rslmllãris
90.01.0.05
80.03.5.00 . Geatão atlvldadôs rrlÍslicâa

R ANTONIO 331

65.727{00 VALE MA

NúuERo o€ rNScRlçÀo
t§.20S.3'f0r000'l{5
MÂTRIZ

colrpRovANTE DE TNSGRIçÃO E DE §rrUÀçÃO
CAOÂSTRAL

OATA DE ABERTURÂ

06/'nr20í3

Ira

rrl\

1ô$9t2§2210:39

i
,

Âprovado

Página:313

â.3ã*

pela lnshução Nonnativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018'

Fmiiido no dia í6í09/2022 às 10:38:20 (daüa e hora de Brasílla)-
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Aprovado pela lnslrução Normativa RFB no 1,863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16f09/2022 às 10:2{:40 {data e hora de Brasília).
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t REPÚBLICA FEDERATIVA DO *rB*_
CAT}A§TRO NACIONAL DA PE§§OA JURIDICA

FMDO§ PEDROSA

00
irp

PORÍE
ME

côscoEos oâÂTMüÀDÉÉcsfiôl§câpâiNcrpr"
t(l.29-1.{ltí - llcntagi.m a lnrtdagâo de rlríomu o equlpamenlor dr llumlnaglo e rlnallzação em vlas públicaa, poÍtos e
.rropoâs§

213-5.

AV DA PRErA. LOIEAi/iENTO SÀO JO§E §N

CEP

8§.727.000 DO§ OLTVEIRA§

(ee)

ÀÍtvÂ 1lt11txa20

IrtuuÊÊo DE lN§cRtçÃo
39.754.268t0001-54
ilÂTRlz

CoMPROVANTE DE tN§CRtçÃO E DE §ITUAçÂO
CADA§TRAL

u80

2822,$A2.Fabrlcrçto de máqulnar, equlprmêntor . rparclhoa pãrâ tr.ntporls c olevaçio de cargâô, PcçÊ. ê
rcesçórlos

calçadas

anterlorments

letras, e placas

Induslrlal e

-ÍtAar

0t"61{{3 deServlço
{6.226.99

8.' 3.0.01
23J0"3.01 aobo encomendl

gPEFselgyeçâo do P935OA§,

dc água

clátrlca

e colhella
perr constução

23.30.3.02 . Fabrlcação de

36.00{{r.
38.00fl2.
39.11.140 -
4í.20.f.{10.

28J,24.o1. Febrlcaçlo ds máqulner,
acersórlo*

\,iÀLE
UF

ilA
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REPÚ BLICA FEDERATIVA DO
a&-"

CADA§TRO NACIONAL DA PE§§OA JURIDICA

NúrrEROO€ lll§CRIçÃO
39.154.2681000t"§/t
MATRIZ

coMpRovAr.ITE DE tH§CilçÃO E DE STTUAçÃO
CADASTRAL

OÀÍÀDEÂSERTUM
111111202A

F TI DO§ S PEORO§A

?Í3-5 - Empresárlo {lndlvldual}

AVZE DA PRETA. SN

8AIÊROIDI§TRTO

SANTO ÂNTONIO DOS OLIVEIRÂS OOVALE

UARQUE§UELPEDRO§A@çMÂlLCOm

ÂT'VA

t1322.3{2.lnstalrgâo e mânutonglo dc rlrbmâs cantrtls do ar condlclonado, da venlllação o rofrlgeraçâo
,[3IZ-t{3 - ln.tllâ9üas de tlrüema de pruvengào contrr lnôârdlo
4330'í{í .lmpermoaEllEação êm obrat dâ.ngonharL clvll
{330.d.02. tnrtdagâo de porlrc,fenrler, litorrdlvkórlrs e rrmádor ombutldor de qurlquor materlal
rB.l0"$3 - Obras ds rcabamcnto am grrro o êltuque
43.t04{4 . §ervlçor dr plntura de edlllcloc em geral
43.30-$5 -§llcação da rlycsdlmntos a d3 rcalns§ tm lilerloro! o aí§rlor€s
lB.30.1,9§ . Ou*z* obns ds ambrmênto de coütruçto
'l3,91fl0 - Obrrs dc lundagões
«1.99.í{l -Àdmlnlrtreção ds obrac
/|3,9Sí{3 - Obras de alvenarla
43§9-t4rl . §çrvlgoc do operação c Íoraeclmenlo da equlpamento* para tnnsporte e elevação de cargae e pce6oas Para
uso sm obrag

redes

da

. üllanutenção
- tlontagam de

42.21€{3
42,21.9.04
42,2r.9{5
42,92{{,r
4i1.126-r!0
43.ts*{0
ilil.el-5-00 - lnrtalrgão e manutenção elátrlca
r{3.22.t{1 .lnstalações hldráullcar, §anltárlas s de gáa

cÊ.P

65.727-{t00

ur
ijlA

16/098022 10:23

$provado pela lnslruçâo Nêrmâtivâ RFB no 1 .863, de ?7 de dezerfibro de 2818.
;

Fmitido no dia 16t09I2022 âs t0:2X:40 (datr e hora de Brrasília).
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO B §l§.-

CADA§TRO NACIONAL DA PES§OA JURíDICA

39.754.2ô8Âr00r.54
itATRtz

coMpRovANTE DE IN§CRçÃO E DE §ITUAçÃO
CÂOA§TRÂL

lútÁóÉl{BEituãr

llunno20

FMDO§SPEDRO§A

2l&5 -

AVZE DA PRETA.LOTEÂiJiÉNTO SAO JOSE
NÚT,t€RO

§N

CEP

65.727{00 OUVEIEA§ VALE MA

ENDÊRÉÇO ELETBÔ§ICO

liÂnQu E§ u ELPEDRO§Â@G Íd^l LCOM (991 6127.1762

43.S9.'t.05 -
43,99-t-99.
45.1í-1{'t,

Prúrragão e

45.11.'r.02
45.20{-0§
45.20{{6
45.30.?.{'4
46.35.f'01
46.79S-S) - CorÉrclo
47.42-3-00 - Comárelo
17/Á.0.0r-
47.4ffi{5-
/t7.tl4{.t9 -

Comárclo

17.51-241 - Comérela
47,61-1,.03. ComÉrclo
49.10-t{l .Transporto
49.t0.i{2 -TranspfiÊ

nâo especltlcados afit.riormsnte

para wÍculoc automoloret

6m gsrsl

nlo especlícadÊs antsrlorm.nta
em goral

lnformátlEa

produtos perlgoros e mudanças, munlclpal.
produlor poÍlgotos e mudlnça*, lntermunlclpal, lnl6rêstndual o

lntcmadomt
§2.r2ff0. Crrga a drecrr§a
§0.20.í{l . Fomeclmonto de allmentoa proparador preponderantemente pâra smPror.r§
73.1í-a{0 -Agônchr dc publlcldadc

fls
16l09t20?2 $:23

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia t0/0812022 às 10:21t40 (data e hora de Brasília).
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Aprovado pela lnstrução Normativa RFB nô 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no diâ 1610912022 às 10;2{;40 (data e hora de Brasilia).
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL Rm-.
CADA§TRO NACIONAL DA PE§§OA JURIDICA

FMDO§§

2{3{.

AVZE DA PRETÂ.
COYPtgMÊiIÍO
ffiffi

çEP
65.727{00

ó4
uÂTRtz

EDE

74.1AA{.2
?7.í't.0{0
77.19.5.99
77.32-2.01
77,32-2-A2
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NUMERO D€ |NSCBIÇÁO

34.954.8ô21000r"75
[IATRIZ

coMPRovANrE DE tN§cRçÃó EõÊ S'ruÃm
GADA§TRAL

OAÍÂ I}Ê AÀER'URA

23r0st2019
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206.2. §ocladade
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t13
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uúnleIPrô
PRIiIEIRÀ cRuz
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CADASTRO NACIONAL DÂ PE§SOA JURIDrcA

3ERVICO§ LTDA

RJOSESONIFACIO

NUMERo OE 0tSCRrçÃO
34.954.864000rí5
MÂTRIZ

COMPROVANTE DE rN§CRrçÂO
CADA§TRAL

E DE §ITUAçÃO
23/09120't9

90.út.9.99
93.ír.§{0
93.2S{-§S

compLmanlâtlt nlo crpocl{cadar anúcrlormenle

ãntârlormente

206-2 . §ocledade
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ÍrlA
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REPÚBLrcA FEDERATIVA DO BRA§IL mfi,_

GADA§TRO NACIONAL DA PE§§OA JURÍDICA

NUUERO DE rN§CRrÇÁO
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I coupnovlNrE DE rNscRIçÃo E DE struAçÃo
| "oDAsrriAL
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2átt2t2014
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EPP
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Á$ , Gmail - SolidtâÉo ds pesquiea de preços

compraspmtv

I

1

I

i

t-i;*

166912022 15:3ô

lrl Gmail

§alicltacão de pesquisa de presos

Convido vossa §enhoria a apresentar cotação de preços com o objeto: Contrataçâo de empresa especializada em

fornecimentos de materiais'de decoração e iluúinação e empresa especializada na pre_§tação de ;eryigo.s. {e
instalação, manutenção c retirada das decoraçôes e iluminação naralina db praças e ruas do Municipio de Trizidela

do Val'aú1. Sua iesposta de acordo com os preceitos legais integrara u1n procesT administrativo de

cCImpm§. O pRAzO ôg RECEBIMENT0§ nAs rnorosús ú DE-N0 wtÁxiuo 09 DIA§ irrets.

compraspmtY ma
Para: "bethgalvaol

wilfrancosta@gmail.com, marcelocobain@hotmail.com

Àtt: §etor de compras/§erviços

Favor, confirmar o recebimento.

Desdejá agradeço.

2 anexog

Ê fiãf" 
de Prueo§'ÉÍ

& ufrrclrAcAo 
DE corAcâo DE PREco§doq

16 de setembro de 2022 15:35

frh

111
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B§TADO DO MARANHÀO
PK§TEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VÀLE

CNPJ N' 01.558.07 010001-22

I}EPARTAMENTO DE COMPRA§

corAÇÃo IIE PREÇOS
: DIRETO AO

Endereço: .{v. Deputado Cailos Melo, no 16?& Bairro Aeroporto'Trizidele do Vale-Maranhâo

CEF: 65.???-000- §ile: xunr.trizitldadovslc,pr-mv.br

rRÔc. 12,CI90011201?

FLS,- âBL-
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Gmall - Soh:cilaçáo de pesquka de preços

l

j
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'lt1

27N91202215:14

§olicitação de pesquisa de preços

tls

Â«

Gmail compraspmtv ma <compraspmtvma@gmail.com>

+a'r COTACAO DE PRECOS ORN NATALINA2022.pdfâ s+sx

--k"
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§A§TELO BftâHCO
§rRV§O$ GORPOnAflVO§

v3q

t'.

. =:l en'rroruruoüÍp,rrffi

coruç§o or pf,rÇos

O município de ?rizidsl$ da Vale {MÁ), solicita Vossa Senhoria que cgafornecldo os preços unitárÍat e
tonis das itens abaíxa específicodas, parafirc de leva*amanto preliainar de preços para a c,ontrataçdo de emprxa
especializado emfornecimeníar de msteríai$ de decoraçõo e íluniaação a owpresa apeci*lizada ns prastação de
sarrnlços de iwlalaçãor ürarutenção e retirada das decaraçã* e ilwninação natallno da pr«çcs e ruas do Muntaíplo
de Trizidela do Vale/MÁ.

O§JETO: Contrataçãa de ewprw* em fornecimento* de materiais de decoração e

iluminação e empresa expecialbada.nü gsstsção & wrvlços de i*slalução, munilenção e rabrda dx dacoraç6*
e iluminaçãa natalina & proç* e ruas do Mwicípio de Trbidela do Yale/MÀ, conforme wpeci$coçfu na plonilha
c seguir:

Oadoe da§mpesar
Êaaâo Socfal da Emprasa: CÁ,§IH.O 8EÀrt CO §§n$çt§ C?PFORATLO§ LIOA - ttÉ
CÍVPI: 19.2O9. 34A/0Úo.í.55

fforne de Fanüasle: 0á§lEtO 8fi-dÍ{útl} §ãRyr§O§ ú§FfOfAnVO§
§aderrçu: ra f,ua §srloÂld6nío,33,1 - §ela 07 - We
CEII65.?27{[[- Munlciplo:Tr,üdalado tâle-ltlÁ
IcteÍbnes; (99) 981íe{098 / 9843*7616 - ernath eiúrir,§rroáaüoa§dftrelt.em
Ooaüato; Ortrada Ca#rc 8ranoo

Oados ps a bz emtdu a cotagáo
IIIOMA: JO§f ORIá'I'DO RODR'GUE§ CÂ§?ET.O BRA'Vú? F'T}'O
OPF:8&í.3§7.333{0 ãrd;f,uaJoet Eamards$ í9 - Jardínsdes OluaÍra§, Trí§dola daVaIa.MA
&§:L*§iEl099-O
&tírâdtartan@,@m
&r$o/Funçãe §çta ídimln&drradrclr/Ad mlnl*ratu mWú
IeÍatunas; (99) 98142-0098 / 984írg

ESPECTF !CAÇÔE§, Q UANT|TATIyOS E PF§ÇO

It]E
M DESCRíÇÃO 8üANr. ÜNID.

,IÁL§fr
UNTTÃHON§

vÁLoNroráLrÍ
I

irrore de natal pinheiro alemã vrrde, ahara
de aprwÍmadamenl* 180*m, 580 galhas, com

base de metal ou plàslito.
l2 Und R$ 92A,X) Rs 77.04.O,N

2
Árvore de natal ptúteíro alemã verdt, alnra
de aproximadumente $Aem, i45 golhos, com

base de metal ou plôatico
l2 Und RS78$,(n R§ #6A,N

3

Painel de tluminaçdo. F*pecificaçdct: Painel de
ílwninação em formola de esffelor, para
instalação em braço de laninária dE rua cont

aprximadamsnte l,9tx0,fiârro en fornrto de
comtelação, *onfeccionados em ferro e com
baste pora frxação, r*esíido em manguaira
taninosa 220v, cor branç*

50 Und Rs 3A8,$) Rs t5.4N,W

t, Car&o pisea edorída ílwúnaçdo erdelte
natal, cam 100 leds, l0 metu, 220 volts. 3A0 Und n$ r5.5,oo R§ 46.5tr.,A0

5 Cordão pisca çolarido ilumlnaçdo eSeite 3AA Und ns 190,00 RS 57,W,N
câ§Ttl'o BmilBo Stnuça3 con ffirimÍot Lrg^- [E
GilPJc {9r00"lt{ür000l{t ln$. lrtdurk la?t&§09.olnrc. Itutkfpd: tÍ7
Rur Santo ftúôntrq !:tí - 8.L Oí - Golrrao-Irlzidrl! do Yd. - tâ GCPI 8t 727-(Xro
Ernr[: ctrcorrorrttuort§tdl.cou Gantrúor {tU Sí.1Ê.O08E 38ai}*76íO

JGf oR!âleo l{!eo-q'
iooi,cuEs ffiâ"*
Câ§IELO $Âllco drsülonür.oo
FüiD:rsfir§30Hã#rr
0 rrü:2 ,cú I
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üâ§TELO BNAilCO
§EnYrço§ sonPonÂilvo§

vílt\

É.

-*r= ' $pt.?Rt&ptLA 00 uAtÊ
pi6ç.\aoS nÇI rmà-
r'à 0gr__

L

crsTrl.o rnrilGo rtnvrços conpoRlTlvo$ LrDÀ- rt
cNpJ: t3r0e.8i*or000{€tr lnrc" lrtadua} 1tr.7r0.009.1t lnrc. tlnnlçtsrl: to?
Rur ürnto ântônio, $,í - üdr 0í - Grrtro - Trtrlddr do Vdc. I|§ §!,! 83.7§7-OOO
l-mril: cbcoroonÍlvorlGxnrlt.com Contrfo: (93, gSt{A.owr§3.t9o.76í6

all&_

qi_g!4ltDo ffi:ffisHXI*lGlrEi iefrom
ürÍElO tlÀx(O,' tlro*k§rri]ã!

*r ,.- .^.i.-.-, !.as lÀU.!írr 1h§

_ygjÕd com 2A0 kda Í§ metros,220volts.

6 Pixca coscatt, tZA kd lAipiao*-eix
bntcco, 220 volts, 3 metras. 3üü Und fr§ 90,00 Rs 27.W,@

,| Pkca çascata, 12CI led l-l@a&as, cor
c»lorida, 220 valts, 3 meit,.or.. 340 Und Rs9A,@ a$22.0ffi,m

,
Cordão pisca llumirwçdo en{eíte nstal c r
branco Esnte com IüA bds, I0 metro§, 22ü
vofis.

400 And R$92,50 n$ st.ÚN,w

I
Flts le{ §on apraxlmadamente
0 § metras, 12 wlts, cor branco, cam
controlador bivalt reg.isteile à,futa.

400 Und RS 120,N ns48.000,ffi

t0 FssÍao enfeite da nat*I, «tr doardo, tam, 6em
x 2m.

1ü0 U*d frs$,ao §§ s.Aao,ffi

il Faxlao enfeite de ndal, sr a natelo, tom, 6em
x 2m.

340 Uad R$ 18,N frs 5.4N,00

t2 Festao enfeüe de natal , cor aaul, tqrn. 6cm x 2m, 300 Und R§ 78,00 Bs 5.4A0,00

t3 Festdo enfeito & natcl, tipo: wrde fosco
nando, tam.7cmx2m. 400 Und fr§ 18,00 R$ 7.200,N

t4 Festao enfeite de nata, car verde
escrrro com twafu, ían, &sn x 2m,

4AA Und N§ $,Ao R$7,ffi,N

I5 Fe*tao enfeite de nata, cor verde
essgro cow nevafu, latrr"$cnrx2m.

400 Und frs 22,00 xs8..gACI,N

t6 §wtão *nf*Íte danatal, corssràa, tstfr"
I lctnx 2n.

4CIâ Pet fr§22,w R§8.8ffi,00

t7 Sola natalina decarada, tam 6an, pdçote
con 12 unidadf,Í,, corv*melho. 540 Pa RS1.2.w,oa

t8 §ola natslinüdecorad& tan. 8w, pasote

cam I Zwidades, cor vermelho.
600 Pet fr$ 75.ffi,W

t9 Sola notoliua, tam. lü c,n, cor6 vçladas,
Dacote corfl 12 unldadçs.

704 Pat a5 n,ao fr$aAsffi,N

20
Soto naaltna, tam. l0 §m, cor vermelho,

D$cotecom 12unidades.
7Aü P*t R§ 29,N Rs20.30000

2I Bola natalin4 tam. A&cm, corverde,
Doootecarn 12 unldader-

700 Pct n$ 26,W Rs 18.2M,N

)) B;in naid,inr. tam. 08çn , car &wada, pooote

com 12 wridades
700 Fct R§16.8W,ü

23 Sals natalin* nista espiral vernelho 500 Pçt Rs 19,@ frs9,5W,W
24 §ola notal ins esp iral dourado 5M Und frÍ19,N Rs9.5N,AA

25
Eols noral clçaruda 4c* pacote con 12

unidodes
t000 Arrd RS 23.NO,N

26 §çlm de *atal mista dow*dahcmpacste aom
I 2 *nidades

5A0 Und R§ 28,M Rs 14.W,N

)7 Eola de notal xpcJluda tam, l0cm, cor
vennelho.

t0a0 Und R§ 20,AA R52A.0N,N

28
§do da n*al etpclhofu, tatn lhun, çor
prda ta00 Utd Rs ao,N R$ 10.0M,CIü

29 Eola da natal lisa, tsttt l0cm, cor doarado, t0a0 Und R§ zO,W Rs 2A.WO,00

30 E4feite natalinaflar, tamdha I B.Scn. 500 Und RS 

^O,N
Rs 75.N0,00

3t Enfe ite natal i no tlor, t amanho 8. 5 cm. 540 Und fr§ fi,aa N§9.0U),N

)

R5 2400

fr§ 26,A0

Rs24,ffi

Rs 23,00
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CÀSTELO BRAilCO
§Enuço§ corFonÂTruo§

-14 :

êXPJ: lnrc" tuiclpek 397
f,ua Slnto lntônlot 33í - Sllr Oí - Grnfro - Íil:ldcll do Ytle - tl, GtPl 65.7ãf-fll0
E-mrlh cbrccraoqtlrtgeJFsnrtlcom €ontetor (99) gEf a:mo9UtEalr$70r6 mm'ffi-

cÁ§ÍEto 8[.AllCO tÀíú.o mrr(o
àlxo:tulrl3l ffiffirfo0 r5fl:4t {m,

s00 Und Rs 18,W Rs9,N0,@32 EnÍeite bo?bolaa glitter, tuianho 75cm x 9cm

R§22,W Rs77.0N,mEr{eite borbalua I 4.5 cm, s00 Und3J

Rs 12,5N,0050a Und34
Fita naalinq cor vermelho com bordu
dourada, tam,6,3cm r 3mÍs corvernelha.

Rs9.M0,W500 Und R$ 78,A035
bfeite n*alttw laço dourado tl glit*, tananln
IOcm

50ü Und Rs 2S,Ao ns 72.50f.,00i6 E$ette ndalino laço dwwda d gliter, tamonfu
l6cm.

Und R$ fi,0a R$e.ffi,N37
Et{eite natalino laço vermelho cl dadhes
dourados, íamonln I 0stt.

s00

RS 18,W n$ 36.0w,0o

Mongueira corda lumieosa em leds
decordiva Especilicaçfu: cor Nd,
mangueira & Iinm de díúmslro, corle o càdü
müro, com j6leds por n*tro (mínimo), leds
deitados para afis vísfu em 364 grats.
Potência mÍnima de 3úmt. Uso

internd*renro, mangueira de 2 fros, lensílo
220 volts. Á cada 100 netros de mangreba
contenh: 5 cabos d, farças, 5 emendas
(conectores de intercona,ão) e 5 capas
termínação lSmm leds na.cor anl.

2úA0 Metro38

Metro n$ fi,oa Rs 36.000,0a39

Mangaeíra/eoria lumifiasa em lsds
deeorativo. Fspeci/icaçõo: cor branco frio,
mangueíra de l3mm de diâm*ro, corte a cada
mdro, con 36 lcds por tfretro (nínino), leds
ddtados pba un a visão em j60 gvaus.

Patençia mínima de 3WMT Uso
intqndwterna, mangueira de 2 fias, tercão
220 valu. "4 cada l0A metras de mangueiro
cantendo: S cabos de forças, 5 ewendas

{aonectoret de iúercatwão) e 5 cryrl.r
terminaeãç Í\mm led.s na eor branca frio.

2üüA

RS36.w,oo

Mangaeiralearda lumlnasa em leás

decorativa. Erpecificação: cor brqnco qusnle,

msngueha de l3mm de dlfunetro, corte a cada
ft,etro, can 36 leds pa? rrr*ra (nlnino), ladr
&itados para urfio visãa em i6A graus.
Potenaia mlnima de 3vy'mt. Uso
intsnolqterno, mangueirc dc 2 /ias, tensão
220 volts. A cada l0A a,e*os de mangueira
contenda: § aabos de farças, 5 emenda§

{conectores de interconu&o) e 5 capos
tenninação l3mm leds na ear brunco q$file

2000 Metro Rs 18,0A40

2000 Melro n91.8,W R$ 36.AAA,N4l

ManBçueirdcorda luminaso em leds
decarativa. §speciiicação: cor verde,

mangaeira de lSmn de diâwalro, corte açada
n etro, com 36 lds po'tnetro (mínimo), le*
deitados paro uma vlsãa em 360 graus.
Potência mínima de 3dmt. Uso
*ilerndsterno, mang*tm de 2 Íios, tewão

3

Lm,*r#'
-t

*$ 25,00
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CÂ§TELO BRAI{CO
§ERUIç0§ coRFoRÀTtlrO§

Yr!

?^'§,,.'-

)tQ
Pnzo dovalldada da cotaçâode 60dras.

Tr|rlldela doVale/MA,27 da setambm da 2O22.

JO5E ORIáNDO RODRIGUES de forma

CÀsTELO BRANCO

FILHO:8&{35733300

CÁ$EIO SRA,úCO §§Ft/rÇOS COApOAAIITOS LTDA - ME
Çtl Pt n " L9,2O9.$4A/000.1.65

Jwé Orlanda Êodrr3lrss Ca§,têro Bffilnco flllro
CPF:884.357"33§40

RGr 114031O99O
Froyletârlo

câaÍllo Enlxco i;nYIçoE GoRpoRATlvot LTDI - tÊ
§llFJ: íg.zG.ltunofi€5 lÉc. lrtrduel, {e7!o.Gog-g lnrc. twrklpr} tSI
Rua Ernto ân*rbr 331 - §ütr 0{ - Gantrro - TrEtdrh do Vrlc - Itr GtPr 8tL?iã7,OOO

I'rnrll: cârcoqgÍÍlvoeloqrnrll.com cortrto: (09) gt{{rl'o0tultatl-78íô
4

220 vahs, a mds lA0 me§w de matqwira
conlendo: 5 cabos de Íorças, 5 emaadas
(conectares de inrcroonsçõa) e 5 *pas
tcrminação t 3mm leds no eor vsds

42

Mangueirdcarda lurr.hnsa err, íed§
decaraltva Espec{icaçfu: eor vermelha,
mangueba de lSmn de diâmaro, corte a cada
mütro, §om 36le* pN .rrrüro (nínlma), lads
deltados paru uma vlsdo em 360 graus.
P olência mtnima de idmt. uxolnterno/*lemo,
mangueira de 2 Sos, terx§a 220 valts, a csda
IAA meaas de murgueiro c*ntenda: 5 cabar de

forças, 5 emendor {conectores de
intercwaílo) e § capas íermtaaçtlo Iinn ledt
na cor vermelha,

2040 Metro RS 18,N Rs36.0N,00

43

Empresa xpecializada ns ptestaçlo de

;erviçot ds brstalação, mcrutenção e retiradü
de decorações s llumiaação t stslina de pr«çw
e ruas da município d* Trizidela do Vale - MÁ,
dw peças Ete srdo adquiridas e as peçus iá
adquiridas anteriormente no pr$esso
a&ninistratÍvo n' 2 6 I A00 I l§Ail "

I Semiço ns29.A@,N Rs29.W0,W

YALORTOTÁL R§

n§w2.7w,N
aÍtrcentas e

quarenta e dols
mll e cem reols

PR2022.12/CLHO-05156 - Pág 202



TY, mrquH §{Hrlt{o, ${, (§Í{a0, EDMm§, üfiffi$o, fi}
PS§I§/Imm$0§

*ffi

-yna

À0
sEr0n m mpnr§ 00 nfficiPr0 m rlmDil D0 $[r/u
Ày. DEplrÍtD0 ctf,t0 mm, ilo t6m, ffinn0 rm0p0Rr0, Gt{m0,65J17.0{n,InE08r m yru- HÀ,

mrmmr ÀmucrüÇh m Pflu§ÀDE rus

PnxIrD(§§mHon§,

Fn§§ítrBfitilillt[m§rffirpryrr§ADE pms§ m ruücin0 DE ntrDBr
ESI$HCIpS Cü§nÍü§ Dt mUCn$O Or mQU§/r S ruço§,

pH,ol

D0yflflH&cs{mfi§

t

-n«aq

ITEM D§§CNIÇÃO QUANT. IJNID.
VÁLOR

[.,NTTÁRIO
P§

VALOR
TOTALR§

11?80,00t
Ârrorc de natal piúrirn atern[ vrrda alturs dc
aproximadmrmtç l80cm, 580 galhos, com bm de
rneulou pl&ico,

l2 Und 9j,0"00

LJnd 800,00 9600,002
Árvors de nütl plú*iro alemf; verde, eltura ds
sproximâdaments IJSürL 345 gnlhos" com basç <Ie

múal ou plástico
l2

320.00 16000,@3

Painel de iluninago. Espccifrcaçâo: Peincl dc
iluminnçào esl fsrmâ$o dc estrslü§, pera kstnlação
em bnçodcluminária de rua com aproximadammlr
1,9ür0,80rl em formato dc coostelsçro,
confeccionadss em fsÍra e com basts parn Íixryâo,
rcverddc crn mangueira luminosa 220v, cor branca

50 Und

170,00 51000,00{ Cstdtô pisca colorido iluminaçào enfeits nmt
corn 100 lda I0 metrcs, 220 vqlh.

300 Und

60000,00300 Und 200.005
Cord§o pisca cr*oiido iluminaçâo enfeite nolal,

csm 2{D leds l§ mctro§. 220 vol*.

r00,00 300m,006
Pisü{câscae, 120 Isd l&npsd§, cor brnaicâ, U0
volts,3 môtus,

300 Und

300fr1,007
Piscscascsl4 t 20 ld lâmpadas, eorcolorido, 220
Yoltsi 3 mcroç.

300 Und 100,00

33600,00I Cord{s pisoa iluminaçüs eufeite n$at, cor brsnso
qusnts com t00 lsds. l0 mcros, ?20 voltr

,m0 Und 84.00

Und 1200ü 48000,009
Fiüa led, c o m apro x i m ad am ü n t Ê 0 § mctro§,

t2 volts, cor branco, com controlador bivoll
rçsistcntc à águn

400

l0 Festao enfeitqde natal , cordouradq tarn ócrn x ?rn" 300 Und 20,00 6&0,00
300 Und 20"00 6{Xp,00il Fm mfeite de na8l , ssrf,martlo, tâÍn. 6cm x 2m,

60CI0,fi]l2 Fcgão eÍlfcitc dc nutal, coraeul, tarn. 6crn x 2m. 300 Und 20,00

400 Und 20,00 80{p,00r3
Festio çnfeite denntal, tipo: verde fosco

ncvado, tam. 7cm x 2m.

l.+
Festao e n f e i t e d e n 4 t a , c o r verde escuro

com nevadu sm" 8cm x ?m.
400 Und 22,00 8800,00

t5 Festao c n f a i I t d c rr,a [ & , c o r vcrde cocunr

com nevado. trrn. 9cm x 2Br
400 Und 25,00 1offi,(n

Pet 25,00 10&0,00l6 Fçtâo enfcitc dc neÍal, cor vordê, tam. llom
x 2m.

1

II
I

tI

400
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Bola nautinadeorsds, um. ócr§, paooE com 12

unidades, §or vêmolho. 500 Pct er,os BJB --€5e&oo-

IE Bda nrhlinademradq tam. Eqn, pàsotc cam 12

midadc§. cor vcrmslho,
ó00 Pcl 29,í)0 17400,00

700 Pct 33,00 22400.,@l9 Bola naüaliru, tam l0 cm, çores vsriad§, psqotê

corn 12 unidadcs.

22400,0020
Bolanaalína, lâflr. 10 ür, çor vsrmçlln, pacole

eom 12 unidades.
?00 Pct 32,00

?00 Pcl 28,00 19600,002t Boli nâtalirn, tam. {tscn1 cor veidc, paco&

com 12 uniMes.

700 P§Í 2S.00 1"8200,00)) Bol&ÍnlslirnrBÍn 08crÍ! cordürod& pocote om 12

unidades
500 Pcr 2a00 11000,0023 Bola naalinâ misto espiral vermelho

22,00 11000,00Ilola natalina cspiral dourado 500 Und24
Und 25,00 ?5000,0025 Bola nstal dsurada 4crn pacot*çom l2 uuidadx 1000

500 Uod 30,00 15000,0026
Bola de nml mista dourada 6cÍÍtpaco{Ê com l2
usidídes

22000,00r000 Und 22,00)1 Bola de natal epelhrda, tam, l0crn, cor vermelho.

?2,§0 ??0m,00BCIk ds natrl espclhada,tarn 10cq csr prst& I000 Urd28
22000,00Bola ds naul lisü, tam. l0c& mr dourada 100CI Und ?2,00?9
16500,00500 Und 33.00Enteite natalino ílor, tamaho l8.5cm.30

Untl ?0,00 10000,@Ênfeite natalino ÍIor. tarnanho 8.5cm. 5003l
10,00Enfeite borbsliltl Élitlsr, lsm{nho ?Jçrn x 9sm §00 Und32
?5,00 12500,00500 t-tndEnêite borboleta 14,5 cn.33

13000.00500 Ultd 26,00Fianatalina, or vennelho com borda doursda,

taÍn. 6.3§Ít x 3mts. cor vermeÍho.34

20,00500 Und35
Und 2ú,00 13000,0050036

10m0,00Und 20,0050037
Enfeitc n*alino laço vermclho c/ deialhes

dourados, tansrho ltkm.

40000,0020,00200038

@leds-decoraiva
F^speaificas: cor azul, mangusira de lSmm &
di&neEo, coÍt€ ü cada tncho, com 36 leds por metro
(mÍnimo), be eihdff Para uma visão en 360
gÍaus. Po{&oia mínima de 3dlrn Uso

htsmo/extemo, mangueira ds 2 fio§, ien§lo 220

volts. lr cada l0S msbos de mangrrira con§tdo; 5

cúor dç brça§' 5 emends§ (conectores de

intcrooncxão) e 5 capas Erminâs§o l3mrn leds na
çor aanl.

40000,00Metro 20,m20003S

Mangu€irâlçorde luminora sm lsd§ - deçorativa-

Especi§.caçâol cor brutm &io, roangueira de l3mm
dc diâmeffo, corte a cada mebo, com 3ó leds por

me,§o (mlnimo). leds deita&s Fra una vísão cm

360 graus. Potancia m{nimn de 3WttrtT. Uso
intsmô/e$êmo, maogueira de 2 fioq len§âo 2?0

volts. A osde lÜ0 metos de msnguçira conterdo: 5

eabos dc forçaa 5 emcndas (coÍEctores de

intcrconexâo) e 5 capas Érlnin§çIo l3mm le& na
cor bmnco frio,

Meúo 20,00 40000,001ü0040

Murgueira/conda ltminosa Em leds - r3wrstiva
§gpscificaçãol cor b{anco quenlo, rnangireim de

l3mm dc di&n*o. corte ssad! mstro. com 3ó lcds
por metÍo (minimo), leds deitados para ums visfu
em 360 grars. Pomrcia mlnirna de 3!t/mr Uso

istsrno/êxtsnsi mugueira dç 2 fios, nçnsáo 220
volts. A cada 100 mdros de nangrreira conterdo: 5

2

10000,00

10000,00

Malro

spl,
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TV. t0AQUIlt §E{Eüil0, 8{, nmmnro, cw:

tto§ Itüt ioo§ ToDG 0§ 0,§m§, rtrtrifio$

0 pt&g 0É vtuD§[ wÍA mQüsr É m m {ssffÍ4, DIts coxnD§, oilÍ$O§ m mTt Dr AsxilfiunL

PmxO Dt Yil.IDIDE DE§Íl P6Ql,§t! ( ) 30 D{t§; (x) S 0n§r{ ) s DIÂ§;ê

t

§tDt: IlÍ, 04,

$ Pl : 3ú"SI7.31{1m01'50

REPn§EilTÀÍ{tt [§GÂ[: CÀ$§§ tll[CEL0 §ÀflI{l§ ff Câ§m
I t{oHE RG [ 0Ptr ClRt0§ ilÂ[CEt0 §ÂÍ{m§ DE Câ§tR0, RG 03305S0ril07'6' CPf 0Xt95ld73'25,

DE por xDm[Â§, HrRff{ttí0, u ot srmnBn0 0E m22.

5ERV|C0S

0 7m2.8.U
tí:31:í -0f,tXl

3

cabos de faryas, S ernendas (concctorcs de
interconexào) e 5 capas tcrminaçâo l3mrn leds na
cor brancoqucnte.

a'r0;_

40000,002000 Metro 20,004l

Mangueirc/çorda luminosa cm led§ - decorativa"
Especificrçdo; cor vcndg mangurira dc l3.mm de
di&neúro, cone a cada mefq com 3ó leds por meEo
(mlnlmo), lcds dciudos psra uma visÃo em 360
gnus Potência mkrima de 3dmt" Uso

inÍemo/extemo, maagueírÊ de 2 lios, tensâo 220
vols a csd& 100 Ír!Êrr0§ de mangueira conEndo: J
cúos de forças, S ernendas (corcctores de

interconex§o) e 5 caprs Emdttâsão l3mm leds na
csr verdg,

20,00 400ü),002000 Metro42

Mangueira/cor& luminosa em lods - decorativa
Especificago: cor vermelha, mangueira de I 3mm dc

di&nciro, {oíe a cada metro, con 36 leds por metro

{mínimo), lds dcindos psi" ums visào em

3ó0 $axt§. Potência minima dc 3w1mt uso

intsrno/êxtÕmo, mangueira dc 2 Íios, t§n§ão 220

vohs a ssdâ 100 meúro§ & mangucira conttndo: J

cúos de forçaS S rrmnds§ (conectore* dc

interconexâo) c 5 ctprs terminaçâo l3mm lcds na

cor vermelha"

31000,00§crviço 31000,00I43

-Émprcsa especializada na pÍÊ§tâ§lto ds scrviços dc

instalnçüo, manutsttçãü e retirodn de decorâçô*s a

iluminaç§o nualinrdr praças c nms do munieipio de

Trizidela do Vale - M.t das peças quc rcrâo

adquiridas e as pcçtsjá adquiridas anterionnente no

processo adnrinistrativo no 2ó I 000 I 402L-

a
I I

ücrm0§mu§Bn§I
stPt 36.877.32{1001}1-íl

Cados ttarcalo §aü ds Câüo

fropristáÍio

911780,00
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PRÊFIilTUe{ $Ul'i[üp,11 0li TtslZlD[LÀ 0ü vÁ{.r:/ilÁ

CliP.J §'. Sl, ã§S" 0?0lS00I-22

§etor dc tüerâ§

ProFo*t* ds Preços

ff:pt*sn)

0bjoto: {.:ifitrâI&çãrJ d* §Inpresíl e.sprcinl iz*da em l',r.rnecimr}n!ris üt' §rrtr,'t'i.rí* 'j,'
d*coraçãc e iluurinução e smpresil *speciulizada ffir prestnçàn dc ':r'rviÇrrs dt'

ínstnlaçân, marrutençâo s retirarjn das tloeçrnrçôos e iluminação natttlina rjr"r pritç,rs l
rurus dr: ldunicÍnio de Tríuirjcla tla Yalc/IlÁ. cont'onm r,spuÇilieaÇ&r rta plr,ni ihor .r

segu í r:

vil.{,Il T{Tr*,. rt j
r§

"t 'tt' "'" '''

It§ 1islt, tr{i R§ 17. itri.i, t,tt

&;

7+t.{.( ii

0UÂf{r {l§10.I lli§ txrscfi,cÂr)

n§ I.t}Õâ, s{}I

Âr'trr* tl* natul írinh*irrr alvu'{
vint'{ltr, r I t rrru rln dprrrí iotultsettl,r:
l$$çe, §tl) golho*, s$fi bt.cê dt' plrt.al

rru $lúst icn.

l: ,{t rd

l.rrrl ti$ .i?i. ír:'lrvorrr dr natrl plnhelro rlru& rrirole.

eltrinr do oprorirodar*rrt+ l§0cr. 3{§

&rrlhos, con butrr rlg mçtal ou lrlôst itct
l2

iinrt3

P»irrsl rle i lulluasirt. Iispetif itaçirrr:
Ila l nrl r|, t l uninnç&tr rrÊ l rrtltr l ír {,'
*slrvlas, Írar"t in*tslaçÀo tr [rnço tl+r

lwinôrk dp tua em apmlíurrtluü*te
l,§[]r0.8h, êr fomato rI*
corurt.nlcçào. eoafetrlunailos r:r ft,rtri
e c*r baste prrn fi:nÇrio, rcreslide; r"a

xuagutrira lrninos*a !3ü"-. cor brsnr:a

ilJ

it0r) l,tttl RÉ !irl, $íl
t

4

tl+rdilo pis*a uuhrrirJo i luorlnrçÂ,+

i*nfirite natol, {:d}ü lÍ10 lprls, lfi
úê Í rr.lsi !11(l *u l t *.

irtt iÍl)

{'or{Àn pi*r:n r:rr}rrrltkr iluairrxçár'
enleilrr rtrrtal. i:{r§ 3{}0 lrrll. lit
rsxr$§r ?!0 volt-s.

:i(rl)

ll§ :l:..r{ili0rl l.lrrdb
pi56o L"ngirallr, ll!0 led. láoparlas, t:t,r
hnrar:r, 32() roll.s, ii notros.

',
t
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Ri lÍ. ;,rr. tr

RÍ t:1. sJ[. {}i
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("{rl
, 3ütl t'l r rl R§ 9Ê, ã0

í
LnrrÍÂo pírr:a ílrmirraçiio,.rrf,'irt,
Itatal. r:$1" lrl'*nr:n qur.:nll. 1,oE l{lti lr'tlc.
Itl ee[m,r. I!0 volt*

§ '1{ít { n,l HÍ ii'.i. ritt

8Í)roi irrrdotests $ã aetror,
12 rolts, crrr branco, cot eontmla*or
bitolt., r'ç.çi*telttç ü ôlttln

a

côrlii ta Iad.

r§0 íirrd 8§ r3í"§ü

l{t } F't'stao cnfoir* de nar*l , úi .úrit;tiü,
i tur. ticr r !u. :tüt) llrrrl t{s ?r, i}$ l{'i lr. 1,.' |i

dã. ipúl , cu'&mr.çlô,ll I Festao onf,'i1..
I rar ticr r aa.

:r00 Ltrd rt, ,r, sü lrt I.

t, I Festao r,,rf.rltê de narel crrr azrrl,
I ril. 6ril r tl. sm tiul ,rú fl.s§ x§ $. â9?. {ir

tg I Fnsrao elrÍci rn rle' uarul. r ipo;
I verrlo fosco rrr'sado. tar. ?co x !r. 4t» l"lnd Ri xr. s9

l"rstao ritfnite d+ uata, t!trr
verrllr r*,t:1lr* eot nersd$, tal, ll*u r
âu.

l,t 4$ü l,nd R§ SI, H9

Iiestao r'rrÍ*its d+ n$r$, crrr
verdc esrur+ eol ngtrrdo. lar, !k:r r
?t.

lrt .tüi) l:nrl R§ 31. $e

! I't'strru *tttrilr. rtr' ttaÍsl, t'{'lr'Itr i terde. ta!. llcr r âr.
r§ !i,fls

l{)j 3i ,rà:. ;,

li§ §. ;1ài. §,{oCI F,:1

lnota ,ÉIallnfl decolada. Ít!, ticr.
I pac<rto cor l2 rurídados. ,:or vertÍ.lho.l7 il,0 iJc I lr§ !ô, !v

Íl§ t{}, it'lrl. {r'!| &oi, rratal itta dtr:ara{la, t. r{§. ficl.
llJ i

I patolt' rm l2 uniílítdc§, cfll' c'r11âr'lh{r.
ri{,ü l!* t ,l§ lilr, {r{l

T$0 l'r t R§ 33,9t)Bola nâtal inü. Ítü. lO i:r, i':Õri:s

rariada*, Fâ{:otr. e0ü l2 unldaí*s.
t9

§§ liÍ ,''tti. tt,tI nola rulêI ins, lar. lo c&, ('or'.jl' I remelho. lorot€ ('úú l2 trnidadr:s"
?011 lct í{$ 3il, $í}

R§ Ji'|. r.ilt. ir;.) r I Uula rutfll irm, t 6 o. 08nn, ír r) r
I rerdc, lraeoto cor 12 urltiarlcs.

?ü0 Pr:t l{§ 33, *l

,I§ 3:r. Sü,r,) | Boln rraralin&* I§. §fi*r" crrlr úxrarh
l íra<'ute cou lii untrjurles,

?00 f;ct li§ ii.,;',.,i'

I'r: í &t âr,§§,e irü0

i,:$ ti1 .I'r:.. i,,'t{§ ll.1l,?.i I ik,la rratul irta csplrirl ,l,ttl u,Jr, iü0 I tvl

RS â?, ,!f ttr 97.9Ê{}, mI Bolú nat$l doumda {co ;urolt r:ur l!
luni,{a,i'*

s$ totK l.tnd

).; l ; ,r., .l.i1.rrrl t{.§ u'i. r}$lltrrta rlr rmtül risro rlnur,qtlu iiru
i paort,, r$r 13 úül{r*dP.-ç

!ti ilí-'ll

:1\ -.t 
:I n"t" A,' rrar.rl vsprlhadl. t rrr. 1(L:u

I , eor l'rr*lhn.27 1tlfr) Lnri ,r§ :li, â{i

l( \ -r), lrr l l(§ 3rr. Ítt{r. ttt't8
I

llols ele *atal +sp*lÍratltr. tan. l$i:r,
c o r Dt'êl.â,

lrI0ü l:rxl

i'nd ít§ :lá. n{}lllola dr rmral lisa. t{ro. ltk.r. cor:jtl II {lot r'à0&.
I {}{}íi

tÍi Lq" íÍri). ixlÉ{Í} lrrtl R$ :11i, rltr30 i tnf*irr. natoiiiro Ílor', taaaho lll. it'a.
,t.t 1fi, lrs §§ 1.i. lli;'. r: '

"rl t I t:n(,.llt' tratillino l'[or, tolunlto lJ. icr. itú t trrl

Rl ti. 4*t.0rllind Ítt l§, 1,§
taxtnhnI [nteitr" lnrtroletn gl ittr:r,

I --I ÍScâ I Scl
.i0ü

íl§ i:.t, §11 llÍ lü. P.x" tlt§0$ Lnd3:l I lirf,,i r c lxrrl,ot r.tr l,l. § rn.

1tl{} {,rnd x$ :!H, §r

I

Flfo nâtàllrâ. ftrr vt'rl[r,I,l{i r:(lt
trrrtla dourrda. tao. §.ller r 3rt$, eôr
rertrllxr.

3,1

fli 3$, l-1ll.ifi{1 ttvli finfr,i t* trttul ino laçs doutart: t 1

i Nlit.,r, t,ri$ifilxr l{}{:fi.
:lí

r'Í li ,l "

H$ l{i. i}í11r,,'r'

&tlB**

llrrlx natalirta rist* e*pilul r*llt"lhu

I
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r0ü lr§ 2§, *]
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l;rxí

I rtrl Ir§ l& 9J r§ s, {e.i, (,{i

:lr$ llS ôr,. lh[r. {lí?!t]íJ0

l.

lí*t r'Í! It§ s§, {x}

l{ttra Ili 2ã.0ü

rl* ! llos, tensia âiJ0 rolts. :1 crda
IIJ{J J§tr{. triJ§i

rubo.ç dr.

rt*

ror hl'ânco

si

th diârat m,
ilti lods 1rcr

(8{l

dr^

ranguel tr*3X.'llT. Ii.to
!ü{x}

eoü 3tt l«lr por

Prrtenria llnian dir

3iX] tul ts. { ca.lÊ

eur brrln*.*
dlâi*t"rro.

üul8g*lr'.r

rerrlonÇôu

r:rrüte$rlÚ: §

{çnnçct urer

l|. ( t., fS :í. {i{)
Ustr

de

det

cortp &

!(t ro
çisãn
:jü,'tt. ;i0ú§

4l

t

{2

"Jii0i] t{c' t r'<r

:lÍ]txl ll,.i r i

dcr,of,stlvr. §*p*:eificaçáo: l:§r
rerrp.llx, râugrtslrê dá l3ll rle

rÍiâretrn. c§rrtÉ â nrdn ;clro, çol 3S

utrü Poiôrrcla;is$$t$ütl 4§

er torls

l*rl* dri tadssleds prr rotrti
ii§ Jr. t)(; ii\ .i, , ,r ..

§fL,

i

;Ti
rxtâliüê lsço dnurudn tl

tcnrúm lürü.
§nfei tr.'

gl i ter',
§nfi:ier. nanrlirro Iaço i-l.rl*.lhn (.".

rh:'talhr,r drrumdos. tsoutrlru l0ca.
llangteira rr-,.rds lrsiinôsa or leds
rlrirrretivrr, tjsp*eiíir:nçári: r-út' irTrl!.
rongueir* rh J.jtm d*r rliibptll, cortr
a rrada §.,1I'4,i L:ills i.l$ ltrrl* pí)t' fiÍitfrl
(at*írçr). lqrtr+ dp{t*rÍ** lxlra uorr r isÂrr

.lfi 3{tf) *r'flirs. Fí}t*lr:iíi Br, ti&a ik:
3çâ1, t'so i*tr:xrê/crrfl-rrr, langrl$lrn
dr il f los. f.§[§à{, ifí$ rol r§. .{ r:sde

l0í] letros rl+ rfingueira ronttndo: 5

<.sb(rs de fotças, ,t ecpodas (colrer:tores
rle lnl{,ÍT onexào) t 5 $lpr$ I(r'rllratáo
lSol lcrls na cor trrul.

39

dü deI3rlquflnlQ,
euela aÕt !t),

ilüÍ1ledskÍ nÍnrr) perâdt i tndos

d.t&

dr.rnreuL lyir.

.t{)

i{ançueirn/nnrdu lürirro.§s er lcd$
det:orat it*- B*prclf it:açâoi r:rrt t*rrll',
uottgutriro rlr lSxu d* {ri*têlr.)t tlollÍ'
{ radô !tr1.1'{}, .$& lt{i lrlls í,(}t' rrtr(r
(rlrriao). lerls clpilarJns Írrt:ã t!ür! 1ídrtr
ss }fi) Brãu"§. PcrÍSrrr:lu al rrlürr rh'

ih,nt, tisr.r itttrlfrlír,tr,r lt trtt'r, autr*lrpit'{r
rll' ! { iç;i. ! *rr«iç li3Ji *rrl t.$, a rr;ritr

l{B} let ttrs de rafii{ueir'{r ,:t}tt{+tt,{o: Ji

ratrc* rfu f{lr1â$, â trgãndas (r{r$eÍ.lol'.!.\

d*. tntprrrcnr,$&a) * * rnrpns teraituçÃrr
lSnr lr.ds ntr rar yelrle.
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IIb 
-

l*, 
-

' ,j'.

t. {l}

É\
Ât{H(t}

tr

raflsu{irs dq'? flees, trrr*âo
* rarln lll) üstr$s rln

*ünlcrrrdo: â r:aúo* rle firrçn*,
longsrr i t'a

§ umsdas

r,ol t*.,)rit

{' x fâpô§
rrrtslfra"

Itü 3;,. i{)r}, {x)43 t §erl iç*

Vrll0n KfÁL Rli

AUittÍf

5{iI

p&re tn*tglüSâ$ em hrago d* luminsrit de rüId

l, S0x0, 8&n. cm Íbrcnto dc con.tt.clirçâer, çtlnl'c**i(;n.1dÍr,,q *§t

e cos bnxfe Rarfl l'i"raçàc. revcstido em mangueir$ luminrsÍl I2llç,

um r.lt

({r,ll

,)

dür lu?§§ $ênilgt'ôí'ir:à cor axul dc ,100v; ül .lrrrid, coro ?,:l$m dr'

confeccJaaads t:tr fsrí) êsa luu drl LEÍl cár brââcâ 320v: 0l ltarin
cum 2,00 tle nlturâ r:ünl'eceíilfl§tJ$ (r[t,'('r]a], trrtlllúrtlflíhr ü(ril

cc}r br{m{:u ll!Üv e p}ü{inêfiid$ l:rm luz iie l-li.f} t'u timi i.1r i:'{}r

?2üt,; St sxln jL'd*urir i:r.rü I 
" 
l)l)ln drl trrntpriil*ntt, rl:!,nl ('d{: ir,nrrdíi r!§l

*ônl('rnfldr} ir$r hl{nsuoirt luninosit u,-rr ltrtrnr:tl Lljiiiv ç p}"tií."nchlJtt r:t{tt

pre§êpia cÍ.{o seir
dr'tüü 2,.{hflnJÕ$ rr$fi)x imsdsüs,ntB {r} !urâ,sündô

a32§*hrlrnca$m g$rIuuinssnI'erro revç§tid§$IJÍ!

§ü

4tis[, fsfrr, ri eos hflst$ pera Íirüçíx, nirs &rrr{iros.

dr .t0crr,ú§ Lrc I n nad$ cítií§ *lturn
5

I
qstrÍ,1.1 nr) t$rÍi, 0.i (cinçrr) pilll!trs medindn irFtr:l(illvtdrununt* l, fiâmÀ-

cr,tÍ'§cci§nstd(l *m e§lrotur;r dt'fr.t'r(], rr'v,:s{.id;r t'!-{{n ft]n§l]{:ir}r

,,

t

T

total de l4n rJe âltuftr coa hâ"se centrxl de 12[ de xltura em tubo da

pcl*lpldas rru mâtsfitrl. .§oÍí{}lhünti-} $ ri,Jc§rndu {:êm l?{l r:iíttr$lá}i r,{Í tr,ur§rrh{,§

divçrsos, §end{i 2$ irstrclus dr' 1.3{:kr ri* itlturir, I{l ústrsl;rs eam l.{l0cr *,1*

alt.ura, lJ$ cnm 0,tISa ds rrltura . l0 crrm 0.60m rJtl ailurn. ll(l cem 0,-1ítn du

ültur:â e llü ctm 0.9Sm d* irlturr; {il o*trttln tlt *i{t> í}r}rlt}tÍ etxn 11,{l{}tn ttr'

trlturu nn sôntrr rjlt ttt'y*res, ti.lLrs r:rinírt:1.:e inttrxlrr.t Í:n firrt"tt {1 rf';(};ÂtirJil§

hil (i')r

tIt- (í'n1 Írulr'lâhÍr

,

iil,

I\r' 2ô t00{l

de

hranca.

br;tnc;r .l3tiv.

lssÍn*çÍr {:nr brãnce

órvrtt"* tL,. n.nltrtr I ipí,

lu*rinusa hronc',1

de i f i crtç^*:

§ersiços de in-strlaçlrô, !üÍutrll§âo ü
r'1ftImdâ de drcoraçô*r r ilwinnçào
aâíülim do praçax * nras rlrr runirlpi§
d* Trieid*la dtr lak * *.1, da* 1rr,ç*r*
qur. s*râo *dquirídax r Íxli pe(irs jú

f,ryn.*sr tm prrxraçrio dre

rdqu i ri das o$ Írl1lr{§§§ô

ITEII
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vÂtÊ

=::::.at

Yal*r total dc R$ l.ú111.641,0(l (um mi lh&o c trintn c um mil e seisiccní(,s s
rtruilfÊntâ c Um fr.:ilis),

$eclirrn aintla quc ntr§ prí,ç()§ irrdit*do; na l,ropu,sLir aeima, cstào incluidos

trrclos os cust{rs, bsnefÍcios, ôncârsü§, trihutos e demai$ conLrihuiçot+s

pertjnontos. Par* çumlrrir todns as necessidsdes dos scrviççs poslos.

l'alirlade da propo.sta de rrrcços: tiO (.'iesscnta) dias.

dc ?022.

{l<ls { ;r

ül,l;

-+&

I

2

Árvorc de nat*l, *specificação: ôrvore ds naral ilurninada eêm tltrffIfihí}

totâl de ?al de *lturrl com üna ba*u centf$l de §n ds *lturn em tuhô de

tr8s polegadas ru material ssmelhántes c dsent'ada crn 80 cstr$lÍr§ €'(t

tasurnhos d iversns, em qurmt idade* proporcianai s lo do i tem lrntilrit:rt qo,l

uma estrola maicr dg oito pontat com 1,00 na ponr.r dír arvcre, lr.rda.s

confeccionrrds* *ra fsrro e revostidss cm tmngutllra lumincsa ntl cor hranca

220v.

§, v. l)0§
\" 36.

Gll'

í'ropr ittú r i o

Fçlro-"'i

fl

I

Cü§1'A*IIH
*20

dtt"s
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fts

§§TADO DO MARANHÀO
DO VAL§

)tÀ

iltAPA DÁs §}íPRtiSÁ§

ITEM DE§CnrÇÀO QUANT. UNID,

\'.dt.ôR Rs

liilpR!:§t
I

[:]lPR]:§A
il

llltPR}]§;r
ilt

\'.\I.ill{
rlÚ:t)t()

I

Àrvore dc nilâl pinhciro slcrnã
verde, alturs de cprorimodamuntc
l80cm. 580 galhos. com base ds
mctal ou pkístico.

l7 tJnd 92fi.ü0 9,10.0{) l,{}02.-{t) 95.1.17

2

Arvorc dc natal pínheim alemil vrrde.
ahura dc aproximadarncnte l50cm,
345 galhoq com basc de mçtal ou
plástico

l2 Und 780.00 800.00 775.50 78r. I 7

3

Painel dc ilominaçao. Espacificacào:
Painel dc iluminaçâo em forman de

estrcla§, para instalaçâo em braçn de
luminária de ruo §ôm
aproximadamente 1,90x0,Eüm, ERI

flormato de constclaçõo.
canlcccionadgs sm fsno e ctrm b*slç
pua Íixaç{o- Íuye§tida §$ mfl{rguüiril
luminosa 220v. cor branca.

,0

I

lJnd 108.0$ 320.íXl )50.üt

,t
Cordão pi*a colorido ilurÍlin&ão
çníeilc nalâl. çom 100 lêd§, l0 rneüs§,

220 vols.
l0{l Untl t55.üü I 70.00 .lü t.0{, r?:..i1

Cordão plsca colorido iluminaçâs
enfcitc natal, com 200 leds. l5 mqÍros"

220 volts.

100 Und t90.00 200"00 l85.rx, I I I.{}?

ó
Pisca cüscâla- 120 led lâmpadm.

cor brnacr. 220 volts. 3 melros.
100 l.ind 90.{lú 100,ü0 ,?.5r| t)4. I ',

Pisca çascats, 120 led lâmp*des.
cor colorido. 220 volls. J mstros.

300 Und 90.00 t00.00 92.5ü 9d.t7

I
Cordâo pisca iluminaçlo enfeits naul,
cor brsneo guerlc com 100 leds, l0
mslro§ 220 volts,

400 Lind 9?,50 {r4.00 I ?5.90 I17.47

9

Fita led, com
aproximadomente 0,
metro$ 12 vslts cor bru[co. som

controlador bivoll rcsistcntc à água

400 t.,nd r20.00 r 20.00 l?3.e(! I 2 t."10

l0 Feslso en&itf de natd , cor douradll,
tam.6cm x 2m.

100 tlnd t8.00 10.(l() ? 1.99 ?0,|t0

ll Fcstao cnfeitç dc natat . eor amorelo.
tnm,6cm x 2m.

300 und It.00 2{}.00 ?1.9t ?ü.0ü

l, Festao çnfçite dc natal , cor azul, tam.

6cm x 2m.
100 Und I 8.00 20.00 2 1.99 20.0{}

r3 Festão enfçitr de natal. tino: 400 tlnd t8.00 2{r.00 lt.99 2{},(X}

3l{r,lX}

Endercço: Áv. Deputado Cados lúrlo, no t670- Brirro Aeroporto.Trizidrla do Yalc*Marsnhilo
CEP: 65.727-000- §ite: www"trizídtlsdovale.mo.sov.b.r

tá,, 0ú

I
I

I
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t9

I.t

§§TADO
VALE

Endereço: Av. Deputado Cnrlo* Mélo, uu 1670- Bairro Acroporto- Trizidela do Vnle-Msranh§o
CEP: 65.72?-000- Site: ww*.trizideladovale.ma.gov.br

í't

&

lerdr

l{
Fc§lso e ite tlc rralil, cor
vcrde escurç com nEvado, tam, Sct§ 400 Und 19.00 22.00 21,99 2 r,00

t5
l)rstilo enl'citu dr: ntttil. {0r
vrrdc cscuro crrm ttr:vtttlo, lntn. qcm

sfm.
40{) llnd 22,0ü 2i.00 2 1.99 23.00

l{r
ljcstâo enleítt dc ttalal. §or
r-crtlc. tam, I lcnt:i 2m.

4fir Pc: 22.00 2r.00 2 t.99 23,00

llrth dcçorar,h! lum, 6§tn.

l2 rtnidadcs, i:Õrpilr"ulc ($m §(xr l'ct 24,00 27"00 15,99 25.66

lll
llola natalina deçorada ttm. §cm,
pâc.)te com 12 unidadeü cor
vermclho.

600 Pct 26.00 29.00 33,90 29.63

llola natalina tarn. l0 em. çors§

vurisdâ§, Êaeot§(;om 12 unftladcr.
7{}0 Pct 29.00 31.00 31.90 I r,63

!t) Ilula natalina, mrn. I§ olu. í:ur
vcrme lho, rlacole com l2 unidades.

7t,0 Jtcl 29-üü 3?.00 33.90 31,ó3

lt Í)ola nntalina tanl . Ü8cm. eor
vcrd§. pilcoleeohr l2 unitlndus.

700 Pct 26.oCI 28.00 11,90 29"30

,}, Iloll nrrt*linrl. tam 08crn. rur &tuctdl!
p.lcotc ü{}r'n l1 unirlttlcs.

7fi) Pct 24,00 26,00 13.90 27.97

i.) []ulr nltalinir rnirto espirnl vrrrne lhu §00 Pct r9$0 22.00 2r.99 21,00

:d tlolu nanlinu r;spital úrumdu ,(xl Und tq.*0 22,00 2 I.99 21.ü0

')5 üok natal duuratla 4enr pitcote ccnr

l2 unidarJes
I 000 tlnd 23.00 25,00 27.99 25.33

lô Bola de rrâtlll mi$tâ dourada 6cln
D8e{rtc c§ln l? unidadrs

500 ünd 28.00 10,00 27.99 18.66

71 Bola de natal rsp*lhada. tnnr. l0*m
. cor vermelhç.

lü00 Usd 20.00 ??,00 25,J0 2?,50

28
lJola ds natal u.rpclhada, tam, l§cm"
c o r Írrâls-

t000 Und 20"00 22.00 25,50 22,50

:r) llola dc natal lisa. tam. l0cm, cor
dourrdn.

I 000 Und 20,00 21,00 25,50 ?2,J0

lü l;nÍtitc rutalino tlor" tomlho l8.Scm. 500 Und 30,0ü 31,00 30,00 3 r,00

JI 500 U$d r8.00 20.00 t 8,99 t9,00

11 §n&itr burbslc* glifier. trmqhp
?Scm x 9cm

500 Und 18"ü0 20,00 t8.99 t9,00

linlbitc horhrlrrtu 14.5 cm. 500 LJnd 2?,00 25.00 2t,99 23.00

Fita rratalina- cor vcrnrelho erlüt
lurila douratla. tlnr. ír.Jcrn r Jnrs-
cor tclrrr*lho.

500 Und ?5,00 26,00 29,90 26,97

.1$
l:nfcitc nrrtllino lvço úrurirdu cl glit*r.
u$urfiho lüLrm.

5ü0 {InrI t 8,0ü 20.00 20.00 I9JI

]Ê Hnt'eite nxilins kço tlourado cf gliter,
nmuho l6cm.

J00 Und ?5,0$ 26.00 29.90 26.97

31
Enfeite natalinn luço vermclho ry'

d$talhss dnrrraúos, tumunho Iüçm.
300 Und t8-00 ?0.00 I 8.99 19,00

2

§?t
.ô((
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ll

É
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tcia
I írn18

cortc a
dc l3mm

forSas,
termineçfu

mÍnima

leds por

cor ueul,
diâmstrrl,

2000 Metro t8.00 20.0ü ?5.00 : t.ü0

§or

39 20{10 Metro t 8.0ü ?0.0{, 25.{Nt 2 l.il{l
2 llos.
nrslr{}s

decoraliva.
frio,
c$rte s çâda

ls-
m§o

de

r36
rdos

üus.

Uso

ios,
trü§
rl*

40

a

dt:

5tbrças,
interconexào)

psra um8
Potsneia 2S00 l\4etro 18.0ü 20"ü0 25.{X) :r .0fi

4t 300CI L{êlnr r8"011 Ifl.0r) ?5.0{,

42 I l.rxtdecoraliva.
l]mm dc

{0r
2000 Metro 18.0ü 2rl,{i0 15.oCI

CEP: 65.
Trizidela do Ynle-MtranhÍo

J

E§TÂDO DO MARÁNHÃO
PR§FEITURA MT'NICIPAL DE TRIZIDELÂ DO VÀLE

CNPJ N' 01.558.070t000t-22
D§PÀN,TÂMENTO DE COMPRAS

I

i
I

,

Mongueiralcordl luminosa em leds *
decorativa. llspecilicaçà0: üor vsrd§,
mangueira dc t3mm de diâmetro"
cortE a uada mero. côÍil 36 leds p*rr

metro (minimo), ledr dcitados para

uma visâo cm 160 graus. Potêncit
mlnima de 3Mmt. Uso
inttmo/externc, rnanguoim de 2 {ios.
tensão 220 volr$ a cada 100 mctros de
muogueira contcndo: 5 cabos rle
forças. 5 emerdas (conectorcs dt:
interconexâo) e 5 capas tí)rninqào
l3mm leds n* oor çerde.

t

I

vçrmelha.
diánretro,
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\{*J

ÀNEXO

í(qq

m.ulSüeirü sontendo: 5 cabos de

usodemlllrÍ11íl

lios.
âvolts.

e5

33§00.00 3 I 166"67§crviço ?9000,00 I 1000.00natalina <lc prnças e ruas tltr
dr'l'rir.idcla do Virlt - §'tÀ.

de
§de decoraçôes

jriâsrcra(, arlrluiritlasquf

Umpresa
serviçor
retirads

I.t3

102 r.

QUANT.

§6I
(]fll

crn Íerro e

para

deem formam
em mângueirs

7,2

lue dc l"liD ou similar .ar brârsa 2?0v; 0l manjedourn

çnnlbcçíouudn em lbrro. contomntlo etn mangueira tuminog eor

cenogúÍictr cor aarl de

lur de I"El) cor brillca

§§r$§onl pcça$

emcnlconl'cccionodos lumirrosaÍ'ernr

dccom 2.10m attura0t Jo#400v1com lurcs
()Ie()m 2?0v; Maria 2.00c0m deItrroem

e220vluminosa cor brancacln c0nlornada comItrro, preenchidami§rgu§tra
§om 1,00Ín de corrryrimenlo

brancn 220v e preenehido

cor

{6Hstrcla. HspeciÍicrçào: estrcla iluminnda co

ndra fixirÇxo nis arvorcs, revestiditli em mar
J

56l,65mx O70m,
fixt 2?0v,

de natal

coill

topo,com

tleÊ§trutuÍaem feno,d

2
1,00m de altura, 20 com 0.80m de altura
com 0.20rn de nltura; 0l tstrcla dc oilo

dc rm tubol2m de alturat0tll debixc cenral
20 estÍelâ§20 comscrdotnnranhos divsrsos,120 e*trclas emc{}m

, 2O com

alturatotalcômárvorc de natolclc natul.

altura,3O com 0,40m de altura e

2

comcom

{tma §m
c()mcom

I

t

CEP:
nu Aeroporlo- Trizidela do Vale-Maranhão

4

ESTADO DO MARANHÃO
PRMFEITURA MUNICIPAL DE TRIZID§LÀ DO VÀLE

CNPJ N" 01.558.070/000 l-22
D T'PARTAIVIENTO DE COMPRA§

adquiridas rnteriortttcnle ní]

instalaç§o.
nâ

l'l'lií!l D§§CR!ÇÀO
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VALE

Trizidela do Vale - MA, 30 de setembro

Vieira

Chefe do §etor de Compras.

Portaria no 43/2021 - GP
v6

-/"{q

Aeroporto- Trizideln do Vale'Maranhão

5

fÁr.:

tPt"
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..,..:=€dL 
- T§,IZIDELA Do vÀLE

PROC. t3§000tn0r,nr.* i od
Ituu

BSTÂDO
PREFEITURA MUNICIPAL D§ TRIZIDELA DO VALE

cNaI N. 01.558.07 0t000t-22
DEPÁRTAMEIYTO DE COMPRA§

PLA,NILHA D§ COTAÇÃCI DE PREÇO§
FONTE§: MÉDIA OBTIDA DA§ EMPRE§A§

É

\ú.âÀ

Endereço: Av. Deputado Carlor Melo, no 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Valc-Maranhâo
CDP : 63.721-000- §ite: wrvw.trizideladovalr, ma.pov.br

IT§M DE§CRrÇÃ0 QUANT. UNID,
VÂI,OR

UNITÁRIO R§

I

fuvorc dc natnl pinhciro alsÍnÊ verde, altura de
aproximadamentc l80cm" 580 galhoi com base de

mcüal ou plástka.
l2 Und 954,t7 I r450.04

1
Ârvore dc natsl pinheiro *leinô verde. altura de

aproximadamcntc l50cm" 34§ galhoa com bascde
mçtal ou olástico

t2 Und 78r, I 7 9422,0t

l ô30tt.fl{)3

traincl de iluminaçào. E§pccificaçâo: Painel dc
ilurninaç6o cm formsto de cstÍsla.r. pur* instalaçào
crn broço dc luminária de Êta com aproximadamcnts
1,90x0,80rn em lbrmato dc constclaçiio,
confcccionados ern l'qns e eorn baste para lixoçüo.
r*estido eín mân!.ucirâ luminosa 2X0v. cor branca.

50 tJnd 3?ó.0()

300 Und .t 75,31 52599"{,lr4
Cordâo pisca colorido iluminaçâo ünfeitc nal$l.

com 100 led§. l0 mÊtros, 2?0 vola.

575fl t.0{)5
Cordâo pisca mlorirto iluminaçfio cufeilç naÍal,

çom 200 leds. l5 mÊtros.22ü volts.
100 Und I q 1.6?

28251-{fí)100 Und 94.t76
Písca çascua. 120 led lâmpdas. §oÍbrenc& 220

volt§, 3 metro§.

2825 t,rlrl7
Piscacascata. 120 led l&npadm,cormlorido,220
volts. 3 mctros.

30CI Und 94.t?

Und n7.47 ,16988"00I Cordão pisca Íluminação cnfcite natal. çor branco

üucÍrte ü)m 100 lsd§. l0 mslm§ 220 vols.
400

Und r 2 t.30 48520.0üI
Fita led, coÍn aproximadame nte 05
mctros, l2 volts, cor brarrco, com controlador bivoll
resistcnte à ârua

400

20.00 ó00ü.00t0 ftstao enfcite dc Íatat . §or dourado. mm. 6cm x 2m, 300 Und
ír00ül){}il Fcstao cníeite de nntal - cor amarclo. tam, 6cm x 2m. 3ü0 Llnd 20.00

lü0 tlnd 20.ú0 6000.{r(lt2 Festao enÍbite dc natal . cor azul. tam. 6cm .x 2m.

400 Usd 8000,tiol3
l;est§o enfcitc de natal. tipo: vcrdu t'osctr

ncvado. tam. ?cm x 2m.

lt4txl.fl{)40r) (Jndt4 Festaoenfcitc de fiatá. cor verdcessuro

com ncvrdo, íam. tem x2nr.

21.00 9200.ü0l5
Fçstao enfeite de nata, coÍ veÍdc ssc.trro

csm nevado, !Em, 9cmx2sr
tlo0 Und

23.0ü 9200,00t6
Êsteo tiníôiie d! ritirl. lci vcrde- tsm. llÊm
x 2m.

400 Pct

llE3{}.0í,t7
B*la natalina decoruda" tam. 6cm, pasote com 12

unidades. cor vermelho,
500 I'çt 25,6ó

Pct 29.63 t?778.00r8
§ola naúalinadworada, tam. 8cm, pacotc com 12

unidades, cor vennclho.
600

22 t4 t"00l9 Bola natalina, tam. 10 cm, cores variadas,
oacotecom 1? unldades.

700 Pcr 3 r,63

700 Pcl 1 t,63 22 t4l.lI)20
Bola nattlinr, Íâm. l0 qtl cor vermelho, pacote

oam 12 unidodrr
Pct 29.1t) 305 t0.ü{)?t Bola natrlina. tam. ü8em, cor verde, püçotq 700

I

vÂLoÊ
TOTÂL §§

?0.011

2 t.0ü
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DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ N' 01.558.070/0001-22

DEPÂfi,TAM§NTO D§ COMPRAS

Endereço: Áv, Deputodo Carlos Melo, no 16?0- Bairro Aeroporto- Trizidcla do Vrte-Maranhâo
CEP z 63J 21-000' §ile: www.trizidelsdova le. mg.sgv. b I

lo?

;À

\+Iq

?

com 12 unidrdes.

I 9579.007ffi Pct )1 §117 §slc natalin& hÍa 0Scm, w*ruu&, pscote com l2
unidades.

10500.0üi01) Pct 2 t.0023 Bola natalina misto esoifill vçrmçlho
500 lJnd 2 1.0ü 10500,0(lBola naralin* csniral dourarlo24

25

t)nd 2{r.6ô 14330,0026
Bola de nstal misto dourada 6cmpacote conr 12

unidades
500

22500,0$1000 Und 22.502'l Bola de natrl espclhadg tam. tOcm, çor vcrmclho"
2?"50 22500.00Bola dc natal espclhadr. larn. l0cnr sor pr§ta. t000 Und28

22500.00Bola de natsl lim, tstn. I0cm, cor dourada. I 000 LJnd 32.5029
50{) Und I t.00 I 5500.00l0 Fxfcite natdino flor. tsmaho l8.5cm.

lJnd r9.0s 950ü.0üEnfcite natdino ílor. tsfiaÍho 8.5§m. ,003r
500 Und r 9.00 9500.0úEnfeitc borbolcta pliltcr. tanranho 75cm x 9cm3?

tJnd 23.00 11500,00500l3

50ü Und 26,97 t3485.0034
fia natalins, cor vetmelho com bordt drur*ida
tam. 6.3cm x Jrn§. cor veffnrlho.

Und 19.33 9ó65.00[nfei tc naml ino laço dourôdo c/ glitcr, q4u4[q ! !§m. 5003J
r l{85.00500 Und 26.9736 Ênfcite nanüirn laco dourado cy' gliter, 8runtrc lúctn.

9500.00LJnd 1r.00§00l? §nfeile nnt$lino lnço verm*lhs cl detalhu

dourudos, tonranlru IOctn.

? 1.00 .t2000.{N,2000 Metro38

Mangueira eorda luminpsa cm leds * d*orativa.
§spcciÍicaçüo: cor nr.ul. mângueira de l3ntm dç

diâmctro. §oÍte É §{dà ntütr§, com 36 leds por melto
(mínimo), tcds deitaúos pârs umâ visâo cm 3Ó0

graus. Potência mínima de 3rv/rnt. Uso

interndcxtcrrrp, mangucira de 2 Íios, t«rs§o 220
volts. Â cud* t00 metro$ dç mf,n&Usirs contcndo; 5

calos do for{as" 5 emerdas (concclorcs de

interconsxào) e 5 capas terminuçâo l3mm leds na

cor azul.

Metro 21.00 .t3000.0039

Mangucira/corda lumíno*a em leds * dscorstiYtr

EspeciÍicação: çor brmco frio. mangueim de l3rnnt
de diámüro. §ortê I crda metro, coín 36 lcds por

metro (minirÍo), leds dsitados pare umâ visâo em

360 graus Palcncia mÍnimr de 3Wl\.íT. Uso

inlerno/orterno, msnguêirâ de 2 fios, tcnsào 220

volts. Â cada 100 mctros de mgngueira contendo: 5

cabos dc forças. 5 çmcndas (concclores dc
inlr:rconcx§o) c 5 capas'terminasilu lSmm ledx na

cor branco frio.

2t)CI0

J2t)0().í)i,2000 Ilctro ? t.0040

Eangu;m;r,rr-luúinosa cm leds - decorâríta.
Especificaçào; cor brânco quilntti müngueira de

I.lmrn de diànetrn, corle a cnda mero. cpm ]6 leds
pôÍ mstrl} {nrÍnimo}, leds tleitados pan unta visüô
em 360 graus. Polencis Íninims de 3wlmL Uso

inl§.rno/exterIllr, mangucira de 2 Íios. tensao 220
vslts. 

^ 
cads 100 rrutr'Qs de mangurira contcndo: 5

ca,bos dr furças. 5 emcnd* {conecrores de

inrerconcxilo) c 5 capas terminoçâo l3mm lcds na
cor bran§.§ guente.

4'', 420ü0.002000 Metnr 2 l.ü0

Marrgutirrlcorda tutninosa cm leds * deüoÍâtiva
EspeciÍicaçüo: cor vcrde, mangueira ds l3mm de

diimctro, coís a cadtr metro, com 36 lcds por metro
ímÍnimo). le,ds deiMos oarâ umâ vislo cm 160

-t
l-.-

Í,Í(0c. I 20900 t,'?$-22

PRET'EITURA

25.130.00I 000 tlnd 7§ 11Ilola natal dourada llcnr Dâcots com 12 unidudts

F.ofeite horbolctâ l4.J cm-
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PRETtrITURA DB TRIZIDELÀ DO VALE
CNPJ N', 01.558.070/0001-22

§trPARTAMENTO DE COMPRA§

ÀNEXO

Eadereço: Âv. Deput*do Carlor Melo, nu Ió70- Bairro Àeroporto- Trizidela do Vale-Maranhâo
CEP : 65. 727-000- Site: $r+rr.trizidelc-dovalg. rna.qov.hr

graus. Potêncis mlnima de lr+,/mt. Uso

intemo/extsmo, mangurirn de 2 lio§. tcnsâo ?20
volts, a qado 1CI0 mçros de mangueira §ont€ndo: §

cabos de forças, 5 emendas (conectorcs de
inlcrconcxâo) c 5 capry tarminaçÀo 13mm leds na
cor verde.

42

Mangucira/corda luminosa em l*ds * dccorutiv*,
Êspccifica$o: cor vermclhq mangueira de l3mm
dç diâmetro. corlç a çada metm, com 3ó leds por
metro {minimo}, lcds deiadas pára umâ visilo tm
16§ graus Potênçia minimu de }tr./mt. u.§o

intsrüo/extern§. rnangueira ds 2 Íios, lensâo 220
vol§. a cada 100 metms de mangucira c$ntendo: J
cabos dc hrças. 5 tmendas (conectores dc
intcrconexâo) e 5 crpas torminaçüo l3mm lets nn

cqr vermslha,

?000 Mero 3 t.00 4200ü.0ü

43

Empresa especializada m prssteçüo de scrviçns dc
instaloçâo, ,nânulençÀo e retiroda de tlecoraçô*s c
iluminaçâo naalina de praças e ruas do municlpio de
"liizidela do Yalc * MÀ das peças que scrão

adquiridas e as peçasjâ adquiridus antçriorments no

Dfl)cesso dministrativo nô 261000 IÊ02 l.

I Serviço 3l 166.6? 3l lóú.Ír7

VALOR TOTÂL R:§ 928.522,?5

QIJANTITEM DESCnTÇÂO

56

Paincl de iluminaçào. §spcciÍicaçÀo: fainel dc iluminaçào cm formato de e$rclÍf,s, para instalaçio
cm braço tle luminária ds ruu rpm apmximudamentc 1.90x0.80m. em frrnnüto dc «rnstelaçâo.
conftcsionsdos em feno e com basw pura íix4ào. reve.sido em mangueira lumÍnosa X20v, cor
brancs.

,2

Prcsépio. Espcci{icaçlo: prcsÉpio com scis pcças tridimensionais cstilizado. sendo anjos corn
aproximadanrmte 2,50m dc alturê. confcçcionados em fcno revestidos em luminox cor brancir

?20v ç ilunrindo com luzrs ccnogÊlica sor seut dc 400v; 0l Josç com 2.30m de altura
confçqcionad+ crn leryo com luz & {"ED çor brançx 220v; 0l Maria com 2,0ü tls alauril
eonfcccionado sm fsno, êontomadl eom mangucira luminosa mr brán{â Í20v e prcenchidn ltm
lue de LED ou similar cor blranca 220v1 0l manjcdoura com I -00m dc comprirnento ctrnfeccionado
em fero- contsrnarlo em lnangueiraluminosueorbranta 220v e preenchidoeom luz, LIiD.nu similar
cor branca 22üy.

{6J
Estrela. EspseiÍicaçâo: estrela ilurninada com allura de 40em, §onfeccionadn em feno e eom hastr
uara lixacüo nâs arvorcs. rcvcstidas em mans.ucira luminosa cor branca 220v-

564
Árvoie ae naiaí. ÉifúinCifio: árvórc de natâl iluminnda dpo espiral com çstrela no topo. 05

{clnço} pontas msdindo uproximadarnente l.65mx 0.70m. sanfcccionudo em eslrutura dç ferro,
revestids e som mmgueim luminosa branca íixn 220v,

I

Árvors dc natal. lispeci{icaçâo: árvore dc natsl iluÍninado com tamanho total ds l4m dc alturu com
bsss ccntral de t2m dc altura em tubo dç ttês polcgada§ ou maleÍial scmrllrante c dectradc çom
120 estrslas ern tamanhos diverrus, sendo 20 e trclas de I .?{}m de slturô, 20 ssrclits com l.(l0rn tle
alturr, 20 corn 0,80m dc attura . 20 com 0,60m de altura, 30 com 0,40m de altura c 30 com 0.20m
de alturq 0l c,strclr de oito pcntas com 2.00m de atturs nâ ponts da arvore$ lodas sonfsccionade§
em ferro e rcve$idal com man!,ueira luminosa na eor branea 220v,

,

í:

PROC.rr§ t§_8

E§TÂDO

I
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CPI,. TRIZIDH,A DO VAI.E
PROC. r20900t/2022

DO VALE

COMPRÀS

Trizidela do Vale - MA, 30 de setembro de7022.

Irts

l,*

Ç

-4

4

1
c decorada

I

nu 1670- Bairro Acroporto- Trizidela do Vale-Maranhâo

E§TÀDO

Arvorc de naul. tamanho total de 7rn de altura com

uma
ilem antcrior. com uma

Natália Vieira

Chefe do
Portaria íf
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DEPARTAMENTO DE COMPRÂ§

PLÂNI LHA DE COTAÇÃO DE PR§ÇO§

FONTE I: OUTRO§ PUBLICO

§ndereço: Av. D*putodo Carlos Molo, no t 670- Bairro Acroporto- Trizidela do Vlle-Mlranh§o
C§P : 65.727-000- Site: rrw*iÍ riTi$rl*dov*lú. ma 'g w.br

-díQ*

I t "l.0t,

I r{.5 1

I .t.7 i

l?.0{r

16.00

FONTE§ II: MÉDIA OBTIDÀ DASD EMPRE§Á§

ITEM DESCRTÇÃO OUÁNT. I.JNID. FONTE I FONTf, II LÍET'IA
Ârvore de natal pinheiro alemâ rrerde, almra
de aproximadamÊnte l80cm, 580 galhos, com
base de metâl ou plástico.

l, Und 98?"0{) 9t4. I 7 96rl.09

2

Árvore de natalpiúeiro alemã verde, altura de

aproximadamenÍe lS0crn, 345 galhos, com
base de rnetal ou nlástico

t2 Und 451.ü0 ?83. l7 6 rt).09

j26.í)(,50 Und 100.00J

Painel de iluminação. Especificaçâo: Paincl de

iluminação em formato de estre las, parâ

insulaçâo em braço de luminária de rua cont

aproximadamente 1.90x0.80m, êIB formalo de

constelação, confeccionados em fêrro e com

baste prra lixação, rsvestido em mangueir*
luminosa 220v, cor branca.

r ?5.]3Cordão pisca colorido iluminaçào enfeite
natal. com 100 leds. l0 mdros.220 volts.

300 Und4

l9l.(r?300 Und I 9 I.fr?§ Cordâo pisca colorido iÍuminaso enfeite
natal, com 200 leds. l5 metros, 220 volts.

81"5lJUnd 7r.0í! 9'1.17
Pisca cascata, I 2 0 led lâmpadas, cor brnaca,

220 volts. J metros.
3006

80.0{) 94.t7300 UndI Pisca Cascáta, I 2 0 led lâmpadas, cor
colorido.220 vohs, J metros.

I r ?.4?400 UndI
Cordão pisca iluminação enfeite natal, cor
branco qusnte corn I00 leds, l0 Ín€tros, 220
volts.

Und I I 5.84 l2l .l{)9

Fíta led, com apr0ximadâmente
0 5 melros, 12 volts, ç0r branco, com
conÍrolador bivoll resistentê à águâ.

400

i.l,r ?ü.t)0100 Undt0
Fçstao enfeite de natal " 

cor dourado, tâm. 6cm
x 2m.

20"(|íl100 Untt ó.3eII Frstao enfeita de natal ,côr arnarelo, tanr 6cm x
2m.

i00 Lind ó.J9 10.()(|t2 Festao erfeite de natal , corazul, tüm.6crn x 2m.

ll|"{ x,40$ Und 7. l,r3
Festão enfeite de natal, tipo: verde fosco

nsvâdô, tam. 7cm x 2rn.

8.45 I L{}{}l4
Festao enfeitç de nâla, §or verde

esruro com nevado. tam. &em x ?m.
400 Línd

Und I r.ri0 13.{}(}Festao enféite de nata, cor vende

escuro com nelado. tam.9cnr x 2m.
,100t5

l-1.0r),100 Fçt 9.0t}r6
Festão enfeite de nütal, cor verde, tam
I lcrn x 2m.

l?.13Pct 9"00 25.ó6l'?
Bola natalina decorada, tam. 6cm, pacole com
l2 unidades. cor vermelho.

500

29.6i600 Pct I1.00t8 Bola natalina decorada, tlm. 8çm, pacots

com l2unidade& eor vermelho.
I t.ó3700 Pct I i,00,"' l9 Bola natalina, tam, l0 cm. cores variadas"

Itl rl

I
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§§TADO DO MARANTTÂO
PRET§ITURA MUNICIPAL DE TMZIDELA DO VÀLE

CNPJ No 01.5§8,07WAA0L'22
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Endereço: Av. Deputado Cnrlos Melon nu 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Yale'Maranhão
C E P: 65.727-000- §ite: xww.tlizideta dova lc. mr.sov.br

26.81

I J,r0

!

21,32I t.ólPct 15.00700cnl, cof
20

29.30 r 9"ó5Pct 10,007002l
08cm, !or verde,t

t8.99t0,00 27,97700 Pct
ct)r pacote

I

Ilola natalina, tun,

21.00 I ?.r{)Pct I4.00Bola natalina misto esp!rq! vqrmelho 500?3
21,00 17,50'Und 14,00Bola natalina espiral dourado 50024

tE"92Und t2,50 25.33r 000Bola natal dourada 4ctn pacote conr l2
unidades

25,00 28,66500 Und26
Bola de natal misla dourada 6cmpac0tê com
l? unidades

22,54 18,20r000 Und 13,90Ilola de natal espelhada. tam. l0cm , cor
vernelho.

27

22,5022.501000 Und28
Bola dc natal espclhada, taÍn. l0cm, cor
pnta.

22.54 22,50r000 UndBola de natal lisa, tam. l0cm, cor dourada.29
2 I,00Und I1,00 3 t,00Enfeite natalino Ílor, tamaho l8.5cm. 500l0

I1,00 19,00 I 5,00500 Und3t [nfeite natalino flor, tamanho 8.5cm.
19,00 14.50500 Und l0$0l?

t1,13Und t2.50 23.00Ilnfeite borboleta 14.5 crn. 500JJ

Und 14,1 5 26,97 20.56Fita natalina, cor vermelho com borda
dourada, tam. 6.icm x 3rnts, cor vermelho.

50034

ló.42Und l3,50 19,33i5 Enfeite natalino laço dourado cl glíter, tamanho
l0cm.

500

Und tó,90 2§,97 2 t,94llnfeite natalím laçn dourado ci gliter. tamanho
I (rcnt. 5003ó

r9,00 16.25500 Und r3.50)l
Enfeite natalino laço vermelho c/ detalhes

dourados, tamanho I 0crn.

21,002000 Metro r0.0038

Mangueira corda luminosa Em leds

decorativa. Especifi cação: cor azul, mangueira
de lJmm de diâmetro, cortÊ a cada metro, com

36 leds por metro (minimo), leds deitados para

uma visâo ern 360 graus, Potência minima de

3dmt. Uss intemo/exlsmo, mangueira de 2

fios. tensão 220 volts. A cada 100 meaos de

mangueira contendo: 5 cabos de Íorças, 5

emendas (coneetores de interconexâo) e 5

capas terminaÇâo I 3 mm leds na cor azul.

9.60 2l,00?000 Metro39

Mangueira/corda luminosa ÊÍn leds

dccorativa. Específicaçâo: cor branço frio,
mangueira de l3rnrn de diânetro, corte a cada

metro, com 36 leds por mçtro (minimo), leds
dcitados para uma visâo em 360 graus.
Potencia rníninta de 3WMT. Uso

interno/externo, mangueira de 2 Íios, tensâo

220 volts. A cada 100 metrss dc mangueira
§ontsndo: 5 cabos de furças, 5 emendas
(conectores de interconexâo) e 5 câpas

terminaçâo l3mm leds na cor branco frio.

Y&ü

nacote com l2 unidades.
tam.

Enfeite borboleta glifter, tamanho 75cm x 9cm

r 5.30
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ESTADO DO MARÂNHÃO
PR§FOITURA MUNICIPÂL DE TRTZIDELA DO VÂLE

cNpJ N' 01.558.070t0001-22
DEPÂRTÀMENTO DE COMPRA§

ANEXO

.i ll5

5.54

I {r(r.fr 7.1

? r,002000 Metro 10,0040

Mangueiralcorda luminosa em leds

Yisãô em 360 eraus.
Potencia nnínirna de 3dmt. Uso
ilterfio/çxterso, Ínangueira de 2 fios, tensão

220 volts. A cada 10,0 mctro§ de mangueira

contendo: 5 cabos de forças, 5 emendas

(conectores de interconexâo) e 5 capas

terminação l3mm leds nacot'branco {l§ntiq,-

decorativa. cor branco qusnte,

corte a cada

3l.ü010.{}02000 iv{etro4l

21,0010.ü81000 Metro42
intemolextemo, môngueira de 2 fios, tensâo

?20 volts, a cada 100 metros de mangueira

contendn: 5 eabos de

psra uma
mínima

sm 360
3w/mt.

visão
de

vermelha,cordecorativa. Especificação:
a cadacortel3mm de diâmetro,demangueira

ledsmetroleds36 tminimo),com pormetro,
graus.deitados

usoPotência

5 capas{conectores de

5 einendas

3 I 166;{17ServiçoI

Empresa cializada na prs§tâção de serviços

de 
'instalaçâo, 

mânutefiçâo e retirada de

decoraçôes e iluminaçâo natalina de praças e

ruas do municfpio de Trizidela do Valc - MA'
das peças que serão adquirirÍas e as peças já

adquiridas anteriormente no

adnrinislrativo n' 26 10001/202 l.
proce§§o

43

ITEM

.90x0.110m

fornrato decm estrelas, parüdePainelde
formatoêmruade comem luminária âpro.rimadamentedeinstalaçã0 braça
irlo gl11revt§le baste§(lnt lixuçâ4"em l'en'o paraconfcccionadosde

2
sender anjosGOnt peça§

emcüm
)

Endereço: Àv. Deputado Clrlos Mtlo, nn t6?0- Bairro Aeropcrto'Trizidela do Yale'MqranhIo

CEP: 65.72?-000- §ite: rww.triritttl$Covqle.mn,'gov'br

s6

l

Fls

Mangueira/corda luminosa 8m leds

decorativa. EspeciÍIcação: cÕr verde'

mangueira de l3mm de diâmetro, corte a clda

metro" com 36 leds por metrô (minims), lsds

deitados para uma visâo Ern 360 graus.

Potênsia rnlnims de 3dmt. Uso

intemolexterno, mangueira de 2 lias' tensão

220 volts, a cada 100 metros de mangueira

contendo: 5 cabos de forças, 5 cmendas

(conectores de interconexão) e 5 capâs

terminâcão I3mm leds na cor verde'
em

conslclação,
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E§TÂDO DO MARANHÁO
PR§tr§ITUBA MUNICIPAL D§, TRIZIDELÀ DO VALE

CNPJ N', 01.558.070/0001-22
I}§PÀRTAMENTO DE COMPRA§

Trizidela do Vale - MA, 30 de

Dias Vieira

Portaria
Setor de Compras.
n* 431?A2l ..GP

f't t,

&

4

llul
em ferro, contsrnâdo em mangueira lumínosa cor

e

220v;01
luminosa

comMaliacorluz de§üm brancaLEDferro
220vbrancacor

comnranjedoura .00mou

de ahura
de

cor Josdcor azul de

comprimento

46,

56eml,65mx 0,70m,
220v.

4

27

altura na ponsâ da ürvoresr todas csnftccionadas em feÍ?o Ê revestidas com

, 20 com 0,60m de

de oito pontas com

altura,
30de altura,30 com20 de altura1,00m altura, 0.80mestrelas c0m
de0 e côm de 0r 2,00mcoÍn .40m alturade 30 altura; eslrela0,20m

l4mcomnatâl

c0r

)I
altura conr unra hasc celtral de 5rn de altura sm tubo de três polegadas ou material
§emelhantês e decorada com 80 estrelas em tamanhos diversôs, em
proporcionais ao do item ânterior, com uma estrela maior de oito pontas
ponta da ârvors, mdas confeccionadas em íena e revestidas com mangueira

com I,00 na

luminosa na

total de ?m deárvore de natalde

Endereço: Âv. Doputado Carloç Melo, n" t6?0- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Mrranhâo
CEP: 65.72?-000- §ite: *wr+.trjzitlrladowlc,mr.ggv.br

t

7077.

g-*treta. especifiaçao: estrela iluminada com altura de 40cm, confçccionada em feno e

corn haste oara l'ixaçâo nas aryores, revestidas em mangueira luminosa cor brancq!2Ov.

PR2022.12/CLHO-05156 - Pág 224



rlstr
,
ttÂ,

su--:
í.

ESTADo Do MARANTTÂo
PREF'EITURÁ IT{UNICIPAL DE TRIZIDELÂ DO VALE

CNPJ N" 01.558.010t0fiül-22
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FONTES: E DAS EMPRE§ÀS

.t

ITEiII oescnrÇÁo QUANT. UNID,
VÀLOR

uxrtÁRro Rs
VÂLOR

.TOTÂL 
R§

I

Anorç de natal pÍnheiro alcmâ verde, altura de
aproxirnadamcntc l8Ocntr 580 galhoq com bxe de
mekl ou plástico"

t2 tind 968"09 I t6t7.{,lt

2

Arvore de natal pinheíro alcmâ vrrdc, altlra de
aproxirnndamente tJ0çÍn" 345 galhos ccm basc dc
metÊl su plfurico

l? Und 6t9"0â ?{29.0Il

3

de Paincl de

em

crn lirrmato
Íixaçüo.

«rr hrunca,

50 tlnd 313.00 I Jíri0.{Xl

4
Cordâo pisca colorido iluminaç&r cnfeíte natal.

corn 100 leds. l0 rncuos.320volts.
30í) tlnd r ?5_13 525r19"{X'

5
Cordâo pisca cotorido iluminaçâo ün&itc ndsl,
cum 2ü0 leds, lJ mctrcs. ??0 volts.

300 Utxl t9 t.6? 5 75(| I .íxl

6
Pisscascatâ" 1 20 lsd,lârnpadas, cor brancs. 220
valts,3 melro§,

100 tJnd 82.59 ?4177,|W

7 Pisea«lscala, I 30 led lâmpadas" cor coloridnr 220
volts.3 melÍos.

300 t.lnd 87.CIg 26t21.(il'

I Cord§o pisca ngtel" çor hranso
quenteson 100 mstros. 220 voll§,

400 Und I t7,47 4ó9tí8.(l{i

I
Fita lcd, coat aproximadamcnte 05
metros, I2 volts. cor brarxo. com controlador hivolt,
resisteuB à águu

400 tind r r8.57 47.12Ít.ú0

l0 Fcsuo cnfcite dr natal . cor dourudo, tam. 6cm x ?m. 300 tlnd r3.?0 39íí).{x)
ll Festao rnfe itr: de natal . co.r amarclo. tam. 6cnr x 2rr. 100 tJntl B"?S J1)ó0.ú{}

t7 festao enfcitede natal . corazul, tam. ócm x 2m, 1CIo t.intl t3.2il ,1960.00

tl Festib cnfeire dc natal. tip*: vErde lbsso

nevadu, lEm. ?crux2rn.
100 tjnd I1.58 J432.(Xl

l4
I.cstao cufuite tlc rr*ta. cor verdc çscuro

r,'otn nsvado, tam. Ecrn x ?m-
4ô{l f lnd t 4,?l 5üq:.(x!

l5
Ircstao çnfeitç de natir. §ür vcrdc e-rcuro

corn ncvsdo, tanr. 9cm x 2rn.
tJntl l?,1ril 6ilrxt.{){.r

t6 Feslào rlnl'eite dc natal. üor vsrd§. tam. I lcrn
x 2m.

400 l'ct tó.00 6{{}0.0r}

t7 Bola n*talinadscorada, mm. úcm" pflêote ccm 12

unidadçs çor vermelho.
500 Pct l?.33 lr6ú5.ü0

l8 Bola n*talinadêsorsda. tam. 8cm, pacotc conr 12

unidadw, cor vermslho.
60ü l'cl 20.32 t2 lr)l.{,h

l9 Bola natalina, trm. l0 §rn eorcs vrriadas, pacote

çom l2 unidades
700 Í'ct 23.r2 l6l2'1.ür,

2A
Bola natalinq um. l0 crn. cor vermelho. p*cotc

com 12 unidadei.
?00 Pct 13.1? lÍr124.{lú

3t Ilola natalina, lam. 08crn. c:ur verde. paro{c ?ü0 Pct le.ó5 l.i ?5 5.()ll

CEP:
Acroporto- Trizidela do Vale-Maranhão

uât§

-;;;:,

em ltrro e com

,10(l

I
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DO VALE
B§TADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA
CNPJ Nç 01.558.070/0001-22

DEPARTAMENTO DE COMPRA§

e.

Éndereço: Av. Deputado Carlos Melo, no 16?0- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhâo
CEP: 65.?27-000- Sitç Uilvw"tfizideledovale.ms,.pgv.br

rom l2 unidixlcs.

r 3293.00Pcl 18.99700Ilola nutalinir. un 08cm, rrx dounda. pacott eom I 2

un idadr:s.
?2

8750,00500 Pct l?,50Ilola natalinu misto espiral vennelho?l
Und I ?.50 8750,00Bola natalina espiral dourado 50024

r 8.92 I 8920,00I 000 Und25 uniditdcsIlola nn{al rlotrroda

134 r 5.00500 Und 2ó.83?6
Ilula de natrl mista douratla 6cmpacolc mnt l?
runidadcs

Und I 8,20 t 8200,00n.rr,ii xirh. l0cnr, cqr vermclho. r 0ü0aa

22500,00llola rlc natal esnelhatla.tam. l0crn. coí Drüta. I 000 Und 22.§0lrt
Und 22.50 22500,0029 llola dc nat$l lisa- tanr. l0cnr, cor dourad&. r 000

30 lirrÍ'eite natnlincr llor. tamahn l8.5crn. 500 Und 2 t,00 r0500,00

Und 15.00 7i00.003l [nt'eitc nrt*lino l'lor. trmanho E.5crn. 500
7250.00]2 Enleite borboleta glitter, talnanho 75cm x 9crn J00 Und 14.50

3l linfeitc borbolcta 14.5 cm. 500 tJnd t7.75 8875,00

34
Fita natalina" cor yermelho com borda dourado,
tum. 6.3cm x 3mts, çor vermclho.

500 Und 20,56 t0280,00

35 Ênfeit* na{alino lactt doursds dsliter. tanuurfio l0cm. 500 Und 16.42 82 10.00

36 linl'e itr: namlinn l$ço dourado rr gliter. târnanho l6cnr. 500 Und 21.94 10970.0i)

3',I
finÍ'citc natalino laço vermclho c/ dctalhes

douratlos, lamunho lOcm.
500 Und 16.25 8 t 25.00

lll

Mangucira corda lutninosa cm leds - decorativa.
Hsper;iÍicação: ccr azul. nrangueirr dc lSmm dc
tliâmctro. corle a catlrr tnctru. ronl 36 lcds por mctro
(míninxr). lrds ileitados pârir umü vir^iio cnr 360

$rüus. Potüncil mininrt dc Jt.;mt. llso
intcnloil.rtcntrl. rnarrgucim clc 2 tios. tensâo ?2(l
r'«rlLs Â cadr l(lÍl ntctnr$ de ntangucira cun{endo: 5

e;rhos rlu lirr'çrrs. i ctrrcrrtlls (concctorcs rlc
intcrconexiic| c 5 clpas ternrinação lSnun lctls rrir

cor azul.

2000 Metro rr,50 3 1000,00

3g

Mangueiriy'cordu luminosa cm letli - Aecorarivri
§specilicaçâo: cor branco tiio, mangucira dç lSnrm
de diâmetro, csúç s sads mctro, com 36 lcds por
metro (rnlnimol, Iêds deit{dos para umü visâo em
3ó0 graus. Potencia miniÍne de 3WMt Uso
intcmoy'extemo, mangueira de 2 Íios, tensào 220
volt-s. Â ca$ 100 rnelms tlc mangueíra contendo: 5
tirbos dc fôrçx,s. 5 eruends§ (concctorcr de
intcrconclüo) e 5 caÍN» termínaçâo llmm lcds nu
çur brunço Íiio.

2000 t 5,30 30600,00

40

i Mangucinr/corda tumirrosrn em leds - dec,lratiua
; [speciÍicaçào: cor branco quenlc. mangueira dc

l3mm de diârnetro. coíe u cada metro, com 36 leds
por metro (mininro). leds deiterlos para uma visÀo
cnr 3(r0 graus. Potencia rnÍnirno de }v/rnt. Uro
interno/cxterno. mnngueiru de 2 lius. tcnsüo 220
vults. Á cada l{!0 mstros de nrangueiru r,untendor 5
cabos de tbrçus. 5 unenih.s (concctores de
interconexÀ$) c 5 r:apits t*rmilraçào lJun lçds nn
eor brunco quenle.

2000 llretr§ r5.50 3 I 000,00

{t
Mangueirn/eordu luminosa sm leds * decoraliva.
Lispccilicaçào: cor vcrdg mangueira dc l3mrn de
diàmclro, corte a cada melÍo, esm 36 lcds por rncrro
(minimo). leds dçitados parâ uma visào em 360

2000 Mero t5,50 I 1000,00

Mctro
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DO MARANHÃO

ÂL DE TRIZIDILA DO VÁLE

ANEXO

Entlereço: Av. Deputado Crrlos Melo, n" t6?0- Bairro Aêroporto- Trieideh do Vale-Mtranhfro
CEP: 6§.?2?-000- Sitt: wrl'w.lrizidcl4dovale.ma.sov,br

.)

d€ 3rv/mt. Uso
22í)tlc ?

volts, 5
forças. de

interconexâo) e 5 capas
cor verdc.

lcds na

42
360 grrus. Potêocia mÍnirna de J*y'mt. uso
intemo/urtrrno. mangueira de 2 fiçr. trnsüo ?2ü
voltt, a §rdÀ 100 metr*s de mnngueim contcndol 5
cabos de Íbrps, § emendas {conectorcs dr
inlerconexào) e 5 capas renminoçào t3mm teds na
cor vcrrnelhu

2000 Mctro I 5.54 ] ,08uí]í,

Iimpresa prcstsçào de serviços dc
ri:tirÍrda d* decorns$cs uinstalaçào,

dc
Trizidela do Vale - das peças que serão
adquiridar c ns peçnsj§ atlquiridus nnteriormentc no
Droccsso adrninistrativo n" 2ó I 000 I €0? l.

§crviço 3 t róó.67 3 I t66.67

VÂLOR TOTAL &§ ?7?,ô(r,l.EJ

QU,\N'r.ITÊI{ DE§CR!ÇÀO

56I

Painel dc iluminaçôo. kpeciÍicrrçüo: foincl dc iluminnç&r crfi fqrnuilr, ds estrclus. paru instakrção
cm braço dc luminôria de rua corn aproximudarncnrc 1.110x0.80rn, cnr fornrakr rlc constclaçátr.
confcccionados crn feno c crrm haste pam Íixação. revestido cm monguciru luutinr»a 220v. çor
branca

7,
220v e iluminado çorn luzes ccnográlica cor azut dc 400v: lll Josú com ?.]0m dc oltura

confeceionado cm feno çom luz dc LIID cor brrrlca 220v: 0l Maria com 2.00 de altura
çonfeccisnatlo cm ferro. contomada urm mangucirn luminosa cor brnnsa 22{lv e prt*nchida uom
luz d,; I"E0 ou similar cer brarcr !20v; tll rnunicduumcorn l;(l0rn de«rmprirnnrtu eunl'eççinnado
çm fcnp. contornado cm mangucira luminosa cor brsmâ 22{lv e prccnchido com luz l.l'lD ou sirnilar
cor bronca 220v.

tridimensionais çstilizatlo, sr:*tltt arrjos cotn
em Íeno rçvcslidos ern lumir:o,sâ cor branca

3
Esrela" Espccificaçâo: çslrela iluminada com altura de 40cm. c<ttrfccçionsdü çm ferru e com hu-stc

para fixac{o oas aruoÍes. rcvestidas em mrnl,ueirr luminosa cor branca 220v.
46

4

Árvors de nnkl. Espccificrçàor árvore de natal ilurninda tipo çspirê, çsm êstrel{r n{, lspo. 05
(cinco) pontis medindo apruximadanrcntr l.65ms 0.7Ílm. confeccionado cm c$lrutuftr de ll'rro.
revestida Ê corn mantueinr luminosa br*nca {ixa 2?0v.

s6

í

Ârvorc dc natal. §speeili*tçib: árvore de natal iluminada crrnr trmanhn lotâl .lc l,lm de altura som
basc central de l2nr de altura em tubo de tr€.s Sxrlegad*r ou rnalerial ssmclhÍmte e decorado com
t 20 cstrelas cn tamcnho» rliversas. rrndo ?0 cxtrelas de l.?0m de ohurtr. ?0 cslrekui qrnr l.00nt de
slturü. 20 com ().ü0m dE altura . 2ú uorn O.§()rn ric irltura. J0 conr 0.4ünr rlc *ltura e ,]ti r"rrnt 0.10m
de altura: ü I esrela de oito pontas cont 2.00nr tlc altura nü ponlü da nrvorcs. t{xl:is úonltccionadü§
em Ícno e Íevsíidas som maneucirr lunrinosa na cor hranca 22üv.

1

\
I

43 I
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Trizidela do Vale - MÀ, 30
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VALE

Us.

&

Ãh

ti.

§

irltura rm tubo de três
1

CtP:6§. do Vale=Maranhâo

4

de 2022.

Vieira

Portaria no *GP

rirvorc dc rratll. l:spuuiliuaçiio: irrvurc tlc nltal ilunrinutia çom tan!iloho total dc 7m dc altura com

u |11ü ou nraterial scntclhantcs e dccorada
r§il1 item anteríor. §om uma
cstrcla maior de oito pontiu com 1.00 na ponta
crrn rnunprrúira lrrminnsit ns cor hranca 2?0v.

fcrro c rcvestidas
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DO MARANHÃO
DE TRIZIDELA DO VALE

D§ COMPRA§

MEMORÁNDO

Ao Sr.

Francisco das Chagas Melo da §ilva
Sec. Mun. de Cultura e Turismo
Nesta

Assunto: especial izâda em fornec imentos
de materiais na prestação de serviços de
instalação, e iluminação natalina de praças e ruas ds
Município de Trizidela do Vale/[.{A.

Senhor Secretário,

A Cotação de Proços foi reslizada seguindo os parâmetros da Instrução Nonnativa
Fedçral §ECES/ME No 65 de ü7 de julho de 20?1, quê vemâ sobrc os procedinrenüos

administrativos básicos pãrâ â realização de Pesquisa de Preços pâra squisição de bens e

contratâçlo de serviço sm ge$I.

Temos a inforrnar {uÊ â §ontretâÇâo de empresa especializ:ada em lbrrrccimentos de

materiais de decoração e ilunninaçãs e smpresÊ especializadâ ns presttçSo de serviços de

instalação, manutençâo e retiradq das decorações e iluminação natalina de praças e ruas do

Município de Trizidela do Vale/MA, foi realieada mediante a utilizaçâo das seguintcs

modalidades:

a) Contramçôes similares feitas pela Administração Pública, conforme a lN Federal §É0ÊSIME
No 65 de 07 de julho de 2021, art. 5o inciso il;

b) Pesquisa dircb corn no mínimo 3 (tr*) fomeccdoros, mediantc solicitação formal de totação,
por meio de offcio ou c-mail, conforme a IN Federal SECE§/ME No 65 de 07 de julho de

2021, art. 5o inciso tV. Quando a pesquisa de preços for realizada com fomecçdorcs, deverá

ser observada algumas exig&rcias, conforme esta demostrado nos atos do processo, de atordo
com o ârt. 5" inciso V, § 2o.

Os fornecedores escolhidos sâo do ramo pertinente ao objeto demandario, que se dispuser*m
a fornecer prêçss g&e v-islurnbra a ndequação dos valores considçrados cm visla da rtalidade
de rnercado, conferme drtenrdna lÍlstruçAo Normatirra fedcral SEGE§/ME No 651?031. tm
seu artigp 31 inciso Ylll. Foram snviado§ *olicitaçâo de cotação de preços para 08 {oito}
êmpresa§, somcnÍ* 3 (trê§) responderarn fiossa solicitâçlo no prazo esrtabtlecido de

rccebirnçnÍo que era de CI9 (nove) diâs uisis, conforrne evidencia no prore§ro de acordo ccm
rrt. 5§, $ 2', ineiso lV.

anaxo:

Av. Deputrdo Carlor M*lo, nu 1670- Bairro Asroporto- Trlzidcla do Vrle-Mernnhão
CEP: 65.727-000- Site: wüw.trizidqla4g:'*tr.rna.eov.tlr

il5
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CPI..TRIZIDELÁ DO VÁLE
FRCIC. 1209001á022

rus. I\1.-V

DO YALB

a)
b)
e)
d)
e)

D§PARTAMENTO DE COMPRA§

Arquivo dos itens eotado por outrosórgãos públicos;

Formulários de Pesquisal
Mapas de Preços Médios;
Relação com Preços Cotados e

Mapa de cálculo da media dos preços.

Conclusâo:

Diarrte do exposto, pode-se concluir que as pesquisas de preços realizadas, que lormam a

cesta de preços: elaboradà e analisada com base nos preços encontrados por outros órgâos

públicos e obtida direlo ao fornecedor, encontra-se compatíveis com os pregos utilizados no

rnercado local.

*,

fl\

Desta forma, âptrrolF§€ a média dos valorcs obtidos e este estarem condizentes com os
preços praticados no merçado local, por ser mais vantajoso os mesmos serviram de referênçia
para este prssesso.

lnbrmamos ainda que a pesquisa de prryos foi realízada nos dies 15109â022 a

301091?022,estando dentro do prazo de validade.

Trizidela do Vale - M4,30 de 2022

Vieira

Portaria n'4312021*

Endereçol Av. Deputado Carlos Mclo, nu 1670- Bairro Aeroporto- Trizldcla do Yale-Marrnhfio
C EP: 65.727-000- Site: www.trizidelrdovalc. m a.sov.br

í};--

í,..

de Compras.
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16O9/2022 15:36 GÍnâil

F{ Gmail coÍnpresprntv ma

compEspÍntv ma

ç4 Átt: §etor de cornPrad§erviços

Favor, confirmar o recebimento.

Desdejá agradeço.

16 de setembro de 2022 15:35
. "manosilvaeventosT@gmail. com"

Trevo Entretenimenlo <trevobmsr@gmail.corn>.

, castelobrancoservicoscorporali@gmail.com,

Convido vossa §enhoria a apresentar cotaçâo de preços com o objeto: CoÍltratação de empresa especializada em

fomecimentos de materiais-de decoração e iluminação e empresa especiali;zada na prestação de scrviçcs de

instalação, manutenção e retirada das decoraçôes e iluminação natalina de praças e ruas do Município de Trizidela
do Vale/MA. §ua iesposta de acordo com os preceitos legais integrará um proçesso adrninistrativo de

comprâs. o pRAzo D§ R§C§BIMENTO§DÁ§ PROPOSTAS É DE I,{O MÁXIMO 09 DIA§ ÚrUtS.

2 anexos

ü #ffi" 
de Preçoe'Pdr

g1 SOLICITAGAO DE COTACAO DE PRÉ§OS.docx* 87K

!\

http§:/rmail.googte,coÍÍúmailtrl0í?k=eÍ2b42eÍí$&vierwptSsearch.all&permrnsgiel=mtg.a%34Í1?7055?63306641301&3impl=m§g-a%34r1770557
1r\

I
I

I
I -: I

§olicitacão de pessuisâ de precos

Para:

wilfrancostâ@gmail.com,
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NLq.ruO OFICIAL DÀ UNIAo
eu&*»doçrx§Afi7/2Ôel l diçác'i 1ãr lSeçâo: I lFsgina;76 fl18..-

ór9ãor ltin{rtério da Eronomla/§csetarh Espocld de Dosbüiocrâtlraçao. G6íâs e Govsrno oígitat/sacrataria dç Gestâo

IN§T§UçÃO NÕRMÁrMA SEGES IME N! 6â DE 7 DE JULHo DE 2021

Dispôe sobre o proeedimento administr.ativo parâ a reatizaçáo
de pesquisa de preços para aquísiçião de bens e contrataçào de
serviços em geml no ámbito da dministração púbtica federat
direta, autárquica e fundacionat

O SECRTTÂRIO DE GE§TÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRAT'ZAÇÂO. GESTÃO E

GOVERNO DIGIIÀL DO MIN§TÉR|0 DA ECONOIdIA, no uso das atribuiçôes que lhe foram conferidas peto
arLlZ7 do Ane,<o I do Decreto no 9,745, de I de abrit de 2O19, e peto Decreto no 1.Og4. dê 23 de março de
1994. e tendo ern vista o disposto no § 1o do art, 23 da Lei no 14.133. de 10 de abrit de 2O21. resolve:

CAP,TULO'

DrsPo§tÇÕE§ cERAr§

Objeto e âmbito de apticação

Art 10 Esta Instrução Nornatfua dispóe sobre o procedimento adrninisFativo parâ a realizaçâe

de pesquisa de preços pan aquisição de bens e contrataçâo de serviços êÍx Serat. no âmbito da

administração púbtica federat direta autârquha e fundaeionat.

§ tô O dispos,to nesÉa lnstruçâo Nonnativa não ee aptica às contratações de obras e seMços de

engenharia.

§ 2§ Os órgÉos e entidadês da adminisfaçáo púbüeâ estaduaL distritat ou municipat, direta ou

indireta. quando orecutaram rêcursos da União deçorrentes de transferências roluntárias. deverão

observar os procedimentos de que tmta esta lnstrução Normativa.

§ 30 Para afiêriç§o da vantagem econômica das adesôês às das de registro de preços, bem

corno da corúrataçáo de item êspecílco eonstante de grupo de itens em âtas de registro de preças.

ds4,rêrà ser observado o dispostç nesta lnrtruçâo Normatlva.

Oefiniçôes

Art 20 Para fins do dispgsto nasta lnstrução Normativa considera-se:

I - preço estimado: valor obtido a partir de método matamático apticado êm sêriê de preços

coletados, derrendo desconsiderar, nâ sua formaçào. os valores inexequiveis. os inconsistente§ e os

excessivamente etevados: e

ll - sobrepreçoi preÇo orçado para ticitaçào ou contratado ern vator expressivarnente superÍor

aos preços refsrenciais de mercado. seja de âpents1 (um) item. se a ticitação ou a contraiaçâo for por

prêçss unitiirios de serviço. seja do ralor gtobat do,objeto, §e â ticitâçâo ôu â contmtaçâo for por tarêfa,

empreitada por prêço global, ou empreitada integral

CAPiTULO II

EL.ABCIRAÇÃO DA PESOUISA DE PRÊÇO

Formatização

Alt 30 A pesqulsa da preços sçrá rnatprialiada em doçumênto quê conterá. no mÍnimo;

I - descriçâo do obietoa ser contratado:

ll - idênti$câção do(§ agentetsl responsávet(is) peta peçqutga Õu. sê Íor o caso. da equipe de

planejamento;

lll - caracterização das fontes consultadas;

yÀt§

PxuC,
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lV - sêrie de preços cotetados:

V - método estatistico apticado para a definição do vator estimado;

Vl - justiÊcativas para a metodotogia utitizada, em espsciâl pÊra ã
inconsistantes, inexequiveis ou ercessivamente etevados, se aBticâvet;

da

Vll - mernória de cátcuto do vator estlmado e docurnentos que the dâo suporte: e

Vlll - justificadva da escotha dos fqrnecedore§. Ílo caso da pesquisa direta de que disp6e o
inciss lV do art 5o.

Critérios

Art. 40 Na pesquisa de preços, ssmpre que possíval denrerão sar observadas as condições
comerciais praticadas. inctuindo prâzos e locais de entrega, instatação e môntâgêm do bem ou execuçáo
do serviço, quanUdade contratada, formas e prãzos de pagamento. frstês. garantias exiEidas e rnaícas e
modeücs, quando for o côso. observadas a potencial economia de escala e as peculiardades do tosat de
execução do objeto.

Parágrafo único. No caso dê previsâo de rnatriz de alocação de risços entre o contrâtante ê o
contratado, o cátcuto do valor estimado da contratação poderá considersr taxa de risco compativet com o
objeto da ücitação e os riscos atribuidos ao contratado, de acordo câ?r â metodotogia estabelecida no

Cadprno de LogÍstice. etaborado peta SecrEtaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratizaçáo.

Çrestâo e Governo D§ikt do Ministério da Economia.

Parâmetros

Arl 50 A pesquisa de preços pâra fins de determinação do preço e§irnado em proôêsso

ticltatórlo para a aquíslção de bens e contrataçâo de servlços em geral. será reatizada medlante a utitizaçâo

dos seguintes pârârnêtÍo§. êmprçgâdos de forma cornbinada ou não;

I - composição de custos unitários mênorês ou ígüais à mediana do item correspondentê nos

sistemas oficiais de governo. como paioêt de Preços ou banco de prêços em saúde. observado o indice de

atualização de pr.eços correspondente

ll - conkataçôes simitares feitas pela Adminístraçáo Púbtica, ern execução ou concluídas no

periodo de 1 (um) ano anterior á data da pesquisa de preços. inclusive mediante sistêrna de registro de

preços. observado o indice de atuatização de preços corrêspondente:

lll - dados de pesquisa publicada ern midia espacializada. de tabeta de rafeÍància forrnalmente

aprovada pelo Poder ExecutiVo federat e de sítios etetrônicos especializado's ou de dornínio ampto, desde

que atuatizados no momento da pesquisa e compreendidos no íntarvalo de até 6 (seis) me§es de

antecedência da data da diwtgação do edital, contendo a data e a hora de acesso;

lV - pesquisa direta com, no mínimo. 3 (trê$ fomecedores. mediante soticiüaçâo fornral de

cotação, por meio de oficio ou ê-mai! desde que seja apresentada justificativa da escolha dessEs

fornecedores e que não tenham slds obtidos os orçârnentos corn mais de 6 (seis) meses de antecedência

da data de divutgaçâo do editatiou

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrónicas. desde que a data das notas fiscais

esteja compreandida no periodg do até I (um) ano antarior à data de divutgação do edital conforme

disposto no Caderno de Logística, etaborado peta Secrêtaria de Gestão da Secretaria Especiat de

OesburocrathaÇão, G*stáo e Govêrno Digital do Ministário.da Économia,

§ 1" Oeveráo ser priorizados os parámetros estabetecidos nos incisos I e ll. devendo, em caso de
impossibilidade. apresentar justifrcativa nos autos.

§ 20 Guando a pecquisa de preços for raatiaada çom fornecedorês. nos termos do incíso lV.

deverá ser observado:

| - prazo da resposta conferido ao fiornecedor compatívet com â eomplexidade do objeto a ser

ticitadoi

ll - obtençáo do propostas formais, csntendo, no mínlmo:

d descrição do objeto. valor unitário e totâU

- OOU - lirsmr rara§rt

m3L
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b) número do Cadastro de Pessoa FÍsica - CpF Nacional de Pessoa Jurídica -
CÀÍPJ do prpponêntê;

d ânderê$,§ fuico e ebtrôniço etEtefone de contatq

dl data deemissâo;e

ê) nome completo e identi6creãs do responsáveL

lll - infomaçáo aos fornecedores das caractensthas da contrâtação contidas no art 40, com
vistas à rnalhor caraeterização das condiçôes cornercíais praticadas para o objeto a ser contratado; e

lV - reglst-ro, nqs autos dô processo da controtâçâo correspôndente da retação de fornecedores
que íoram coneultados e nào enviaram propostas como respeta à sotfuitaçâo da que tratô s incíso lV do
caput"

§ 30 Excepckrnalrnente. será admÍtido o prêço estimado com base em orçãmênto fora do prazo

estiputado no inciso Il do çaput desde qua deúdam€nte justificado nos autos pelo agente responsávet e
obseívâdo o indice de atudização de pr4os corÍêspondênte"

Metodotogia pârâ obtênção do preço estirnado

ArL 60 Serão uütizados. como mêtodos para obtençáo do preço estimado. a mêdia. a medlana

ou o mênôr dos vatsres obüdôs na pesquisa de prêços, desde que o cálcuto incida sobre um conjunto de

três ou mais preços, orfundos de um ou maís dos parámetros de que trâta o art. 5o, desconsiderados os

valores inexequiveis, inconsistentes e os exÇessivamente eterrados.

§ 1ô Podsrão ser utitizadoeoçtnrscritêvios ou métodos. desdo que d«ridarnente jr.rstificados nos

autos pato gestor reçonsavel e aprovados peta autoridadê çomprtente.

§ 20 Com base notratamênto de que trata o caput, o prêço êstimado da contrataçào poderá ser

obtido, ainda. acrescentando ou subtraindo daterminado percentual, de forma a atiar a atratividade do

mercado e mitigar o risco de sobrepreço.

§ 30 Para desconsideraçâo Cos yalores inercquíveia inconsistentes ou exeessivaínêntê

alevados, daverão ser dotados critérios fundamentados e dascritos nô prosêsso administrativo.

§ 4s Os prêços cotsüados devem ser anatisados de forma erittca. am espocial quando houvar

grande variação entre o5, valoras apresontados.

§ 5o Excepcionãljnsnts. será admítida a determinação de preço estimado com basa êm mênos

de trâ preço§, desde que da*idamente justficada nos autos peto gestor responsilret e aprovada peta

autoridade cornFtênte-

§ 60 Quands o preço estimado for p-btido com bare úniÇã no inciso I do arl 5', o valor nâo

poderá ser superior â mediana do item nos §i§têrna§ consuttados.

CAPÍTULOIII

REGRAS ESPECiFICÂS

e!!rí!rrl. tLdanrl

ou do

-Fâ\

*-

Contratação direüa

Art. 70 Nas contrataçõeÉ diratas por inexigibitidade ol pcr dispensa de Líçitaçâo, aplica-se o

disposts no art. 5o.

§ 10 Quando não for possível estimar o vator do objeto na iorma estabeteeida no arl 5o. a

justiíçativa de preços seni dada com base em valores de contrataçôes de obiêtos idênticos,

comerciatizados peta futura contratada. por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros

co-ntÍatant€s, púbticos ou ptivdos. no período de atá 1 (um) ano anterior à data da contrabação peta

Adrninistraçto, ou por outro rneis id6neo.

§ 2ô Êxcepcionalmente, caso a futura contratada não tenha comerciatizado o objeto

anteriormente, a jusüficatlva de preço de que trata o parágrafo anterior poderá ser reatizada com objetôs

semelhantes de mesrna natureza devendo aprêsentar especlfuações técnkas que dernonstrem

similiaridade com o obJeto pretendido,

§ 30 Fica vedada a contratação direta por inexigibítidade câso a justificativa de preços

demonstre a possibitidade de competÇão.

ht&r:rlwwi !.lt{,!ílsá.ÉUrier-rr$rlâ}m§tô*fof.{ina-!r.§Õrd}ietro.rú0ílr.3t0Ê?,aaa
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§ 4" Nâ hipótese de dispensa de ticitação com base nos incisos I e ll da Lei no 14.133,

de 10 de abrÍt de 2O21. a estimativa de preços de que trata o capr.rt poderá ser rêatizadâ

concomitantemenê à seleção da proposta economicamente mak vantajosa

§ 5§ O procedimento do § 40 será reaüzado por meio de soticitação
fornecedores.

Csntratagâo da itens de Tecnotogia da'lnformâção e eomunicâção - TIC

Art. 8o Os preços de itens constantes nos Catálogos de Soluçôes de

Padronizadas. pubticados peta Secretaria de Govemo Digitat da Secreiaria Especia{ da Desburocratização,

Gestão e Governo D§tat do Ministério da Econornia, denrerâo ser uütizados corno preço estimado, satvo se

a pesquisa depreçcs real,izada rezuttar em valor inferirrr

Pará§rafo único. As estimativas de preços constantes em modêlps de eontrataçâo de sctuçôes

de TlC. pubticados peta §ecretaria de Governo EigitaL podsrão ser utiüzadas como preço estimado.

Contratação de serviços com dedicação de rnão de obra exctusiva

Âr{,9ô Na pesquisâ de preço para obtenção do pr€ço estimado reLativo às contrataçôes de

prestação de serviços Çom ragir"ê de dedicação de mâo de abra exclusiva. apliea-se o disposto na

lnstrução Normatiuâ no 5, de 26 de maio de 2A71, ou outra qua venha a substituí-la. observando, no gue

couber, o disposto nesta lnstrução Normativa.

CÂPíTULO IV

DI§POSçÔE§ FINAI§

Orbntaçôos gerals

Aú 16l. Desda quejustificado. o orçârftento estimado da contrataçâo poderá ter caráter sigiloso.

sem psuízo da divutgação do detalhamênto dos quantitativos e das demais inforrnações necessáriâs para

a etaboraçâo das prcpostas. sâtvo na hipótesê de tiEiüaçâo cuJo eritárlo de lu§amento for por maior

desconto.

Vigência

Art 1L Esta lnstrução Normativa entra em vigor na data de sua pubticaçao'

parisrafo únieo. Pertlanecem regidos pêlã lnstruçáo Norrnativa no 73. do 5 de agosto de 2Ô2O.

üodos os prosedimÉntôs adminisrraüvos autuadss orl rêglstrêdo§ §ob a égide da Lei no 8.666, de 21 de

junho de 1993. da Lei n§ 1O52O, de 17 de junho de aOOl, e da Lei no 72"4ô2, de 4 ds ago§to de 2011

incl.uindo contÍataçôes ê êventuaÍs renovaçôes ou prorrogaçôes de vigências respectivas'

CRISTIANO ROCHA HECKERT

Esle soÍd8üdô nâô §irb§ürül ô pobÚcâdÕ oã !r8Í5ã{i §§.lificüdâ"
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E§TÁDO DO
PREFEITURA MUMCIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

CNPJ N' 01.558.070t000t-77
DEPARTAMENTO DE COMPRA§

DECLARAÇÃo nn RaspoNsABrLrDADs sorna A psseulsl DE pnrÇos

Eu. Natália §antos Dla* Vieira, brasileira, casada, servidora públic* lotada na §ecretaria

Municipal de .4.dmhistração, na função Chefe do Setor de Cornpras, residente e

domiciliado nesk cidade de Trizidela do Vale/MA, declaro que os preços previstos no

Processo Administrativo no 1209001n022 Íbram cotados no periodo de 15 a 30 de

setembro de 2022, com preços encontradss e.m outros órgãos públicos e direto aos

fornecedores com efirprÊsas do ramo atinentes ao objeto a ser contrâtade com seus

respectivos cartôês de CNPJ constântes no referido proce§§o.

Declaro ainda que nâ.o existe vinculo aparents entre âs empresa#forneçedores escolhidos

para consultar de mercado.

Por fim, declaro que houve fornecimento de modelo para cotâção por parte desta

§ecretaria.

Triaidela do Vale - M4,30 de

Vieira
Chetb Compra"s.

Portaria n" 43/2021 - GP

Endereço: Av. Deputrdo Carlor Melo, ne 16?0- Bairro Ae roporto- Trizideln do Vale-Marnnhão

CFIP : 65.127-0ÍXl- Site: wwrr.trizídelrdovale.ma.gov.b

I
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PREFEITURÂ DO VALE

§§GRETO j.ro 24t2ü21- Gp, §E 31 DE MÀnÇCI oE 2§21.

Rêgulã§'§ntâ ô Prâggü, nâ Formã Eletrênica,
pÊrs ÂqUislção de bens e sarviços ccmuns, s
dá üutÍâs provídênciâ§.

§ pRFFElrs B§ llíul{lcípí§ Í}E TRtgtrpELA Do" vnuÉ, E*tade do
Maranhão, no usÕ de suas atribuições legais que lhe ssnftÍe o artígo 66, incíso Vl da
Lei Orgânica Municipal, a Constituiçâo Federal, e tendo em vistâ o disposto na Lei
Federal no 10.§20 de 17 de junho de 2002 e no Decr*to Federal nü 10"024 de 20 de
§etembro de 2ü{9; e

CON§IDERANBO a necêssidãdê de aprimorar as nonnas e
procedimentos pnra â realizãção de licitaSes na modalidade pregáo no ârnbito da
administra@o muniripal,

OETRETA

*ÀPITT,LO I

Dr§F0§lçors pxrlnüNAn§§

ArL 1B - Este Deereto regulamanta a licitação, na modalidade de pregãc,

na forma eletrsnÍca, para a aquiçíçâo de bens s a ÇÕntrataçâo de serviço§ coffit n§,

incluídos os sêrviços comuns de engenharia, e diepüe sobre o u§o da dispensa

eletrônica, no âmbito do Município de Trizidela do Vale, Estado do Maranhão.

§ 1* - A utiliaaçãç da modalidad-a de prçgão, nã fürrná eletrÔnica. pelos

órgãos da adminiçtraçâo pública direta e indireta do Município de Trizidela do Vale,

bem como pelos íundm êspeciai§, será ohrigatória quando a fonte dE recursos para a

aquísiçâo Íor criunda da Uniâp, e prafersncialrnenle, nm demais câ§ô§ de aquisiçâo

de bens s a sntrâtâçao de serviçoa c§muns.

§2o - §erá admitida, excapcionalmente, ,nêdiântê prÉvia justificativa da

autoridade competente, a utílizaçâo da fcrma de pregão presencial nas licita@s de

que trata o caput ou a nâo adoSo do sistema de dispenss eletrôrlica, desde que fique

cornprovada a inviabilidade t*cnica ou â desvantagom pera a administrãção na

realieação da forrna eletronica.

*,

Âyentoã Êêpur§d§ csrss M8ls, n, l.ü7o.âôt§pon§, TIEI{I§JA Ú9 vàri.ltttA - cEP Ot'?:?'oo§
CNFJ n. lXll §6Í:07010001€

ESTA§O §O

"v"
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PfiEF§ITURA VALE

ârt 2o' O prryêo, na fsrrna elotrônica, * condicionado aos príncÍpios da
legalidade, da impessoalidade, da mora$dade, da igualdade, da publicídads, de
eüiciênçia, da probidade administrativa, do desenvolvimento sustentával, da
vinculaSo ao instnrmento convocatório, do julgamento objetivo, da râtsabilidade, ds
competitividade, da proporcionalidade ê aos gue lhes sâo conelatos.

Ârt. 30 - O presão, na forma eletrônica, não se aptica a:

I - contnataSes de sbras;

Il - locaSes irnobiliárias e alienages: e

xll - ben* e serviços esBeciais, contsrme derÍniçâo estabeleeida negte

decreto"

CAPíTULO II

PO§ PR§*§HMEFITüS

Ârt" 40 - O pregáo, na formâ eletrônica, será realizado quando a disputa
pelo fomecirnento de bens ou pela contratação de bens e serviços cornuns oconer à
distância e em sessão püblim, por rneio de oistema quê promova a corrunicaçâo pela

rede mundial de computadores - Ínfemei,

§Ío - Consideram+e bens e serviços comuns, aqueles cujo* padrões de
desemBenho e qualidade psam ser objetivamente definldos pelo edital, por maio de
especificaçôes rmonhecidas e usuais ds merçado.

§ao - O pragáo na forma aletrônica será conduzldo pelo órgâo ou entidade
promotora da licitaç§o através de provedor do sistema eletrônim disponivel no

mercado.

*rt. §o - A r,ealira$o dn pregâo, na fsrmÊ elstrônio,s, obseruará as

seguintes etapas sucessivag:

I - planejamento da mntrataçâc;

ll - publicação do aviso de edital;

l*l " apresentãçSô de proposta§:ê dê documentos de habilitação;

lV - abertura da sessâo púhlica e envio de latms, ou fae comBeúitiva;

V - ju§amento;

tr\

Avênldâ oppirlnê§ Ê§tlo5 kt§r, n. 1,§70, âÕrõpfi§" Tntr!4tâo rto vãE**tA - ÇEl' §ir.?grdoo
CNFJ n. 0§l "l§â.t?oroüü 1-?2

PREFEITO
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VII - recursal;

VIll - adiudimção: e

lX - homologação;

Art" 60 - Os critérios de julgamenlo utilizados na sele$o da proposta mais
vsntãjo§â pâra a administração serâo os dê mênor prêçô ou maior desconto,
conforme dispuser o edital.

Parágrafo único, §erão fixados critérios objetiv.os para defini$o do melhor
preço, considerados os prazos para a execução do eontrato e do fomecimento, as
especiÍieaçÕes técnicas, os parâmetros mÍnimos de desernpenho e de qualidade e as
demais condíSás estabelecidas no edital.

ArL 70 - 0 processo relativo ao pregâo, na brmâ eletronica, será inetruido
cür§ os seguinleo documentç , no mÍnirno:

I * Estudo Éenico prclirnÍnar, guando neceseáriol

ll -Terno de rêferência:

lll - Planilha a§imativa de despsa;

tV - Previsão dos rêsuffios orçamerrtários necesrário§, com a indica$o das

rubdoas, exsêto na hiprâtesç de pragão para regisho de preços;

V - Autoriuaçâo do âbêÍtura da licitação;

Vl - Dasigna$o do pregoeim e da equipe deapoio;

Yll - Editâl e resrectivos ane!$§;

Vlll " Minuta do termo do contrato, ou insü,umento equivalente, ou minuta

da ata de registro de preços. conforme o'Eâ§o;

lX - Palemr jurÍdiw;

X - §aoumentaçâo oxlgida e apresanlada para a habilitação:

Xl- Propoda de Preços do licítante;

mL AE da sessão pública, que conteÉ oe seguintes regisü'to§, sntrc

outros:
a) os licítantes particiPantes;

b! as propostas aP-r§entadas;
c) os aviso§, oâ e§clârecimentoç e ao lrnpugna@s;

d) o* lanceo ofertadss, na ordêm de classificação;

AYeildâ §o ua00 Carlos t$ôtoi &. t.ü70* AêÍ§POno, TÍUldtl§
üHPJ n. 001 §58.070t0001 -â

rt§ \.§r!-MA - CÊP ôõ.r!7-OOü
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e! a euspensâo * o rêinídCI da gessão, se for,Õ €aso;
f) eaceitahltiüâdê da proposta de preço;
g) a habilitaçáol
h) a decisâo §obrê o sâneârnento de êrros ou falhas nã proposta ou nã

documentaçSo;

i) os racursoeinterpastoer a§,Íwp§ctfuaô anális§*e ae dqciçõê§: e
j) o resultado da licitaçâo;

Xll - comprovantes das publicações:

a) do aviso do adital;

b) do extrato do osntrato; e

cl dos demais atos alja publicidade seja acigida; e

XIV - ato de homologaçáo,

§ 1o - A instrução do processo licitatório poderá ser realizada por meio de
sistema elefônico, de modo que os atos e os documentos de gue trata este artigo,

constantes dos arquivos e ragistros digltais, oerâo válidos para todos os efeitos legais,

inclusive pârâ Êômprovaçáo e prestaçâo de sontas.

§ 2§ - A ata da sessão pública seÉ disponibilizada na intemet

imedietamente após o seu êncênamonlo, para acesso livre.

rÀpi?ulo fit
DO ACÊ§§O Â§ §I§T§IIIIA ELETRÔNICO

Àrt 8o - A autoridade competente do órgão ou da entidade promotora da

llcitaso, o pregoeiro, oc mernbros da Êqsip de apoio s oo lÍeitantao qua participarem

do pragão, na formâ elatrônica, serão previamente credensiados, perante o provedor

do sistema eletrônico.

§ 1o - O credenciamento pai? acesso ao sistema oconerá pela atribuição

de chaw de identifiqâçâo e de senha pesscale intransfçrÍvel.

§ P - Caberá à autoridade competente do ôrgâo ou da enüdade promotora

da licitação solicitar, junto ao provedor do sistema, o sêu credenciamento, o do
pregoeiro e o dos membros da equipe de apoio.

-râ.",

,\vsntt§ §§pün.tô êâllüâ Mülo, n. 1 ,ü?§, âêÍãBsno. ?nBx*4 4r0 vâK.fiIÀ - ç!P ôã-tzr"§úo
§NPJ n 061 "*iu70lü{t01.2â
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Art 9§ - CabeÉ an liçitante interessado em participar do certame:

| - Cmdenciar.se no sistema ebhônico de apoto têenico operac{onal
indicado pela administraçâo pública;

ll - RÉmetsÍ, no prâzo sstabelêoido, exclugivamente par meío eletrônico via
intemet, a proposta e seus anexos,

lll - Responsabilizar-se formalrnente pelas transações efetuadas em seu

nomÊ, assurninds somo firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os

atos praticados diretamente ou por seu representante, nâô cabeüdo ao provedor do
sistema ou ao ôrgão promotor da licitação, rêsponsahilidade por eventuais danos
deconsntes do uso indevido da senhâ, ainda que por terceíros;

lV - Acompanhar ao operaçÕês nCI sistem* eletronicü durante CI proce$§o

licitatório, responsabilizando-se pelo ônus deconente da perda de negocios diante da

inobserváncia de quâisquêr mênsagens ernitidas pelo sistema ou de sua desconexáo;

V - Çomunicar imediata.m*nte âo prevedor do sistâmâ qualquer

acontecimento que possâ comprometer o rigilo ou a inviabilidade do uso da senha,

parã que seja procedido ímediato bloqueio de acesso;

Vl - Utiliaar-ss da chave de identificasãs s dâ sEnha de ace*so para

participar do pregão na forma elatrÕnica; e

Vll - §oliçitar o cânÇe,lamêrfs da clrave de identifioagão ou da senha de

ãcÊsso por intÊrêsse PrÓPrlo.

§APITULO IV
DA §0NDUçÃ0 BCI PRO§E§§O

Àrt "t0 - O pregão- na forma elg*ónica, será conduzida pelo pregoeiro, ao

qualtarnbém incumbe:

I - coordenar o prücês§o licitatôris;

ll - receber, exãminar e decidir as impugnaçÕes e consultas ao editiaí,

apoiado pelo setor responsável pela sua elaboraçâo;

lll - çonduzir â §ês§ão pública na internet;

Àvênt{tà D§purâ{ro gairô§ í$€}0, n" Lü?§, ÀêfopÜtto, Trtõtc$ê co Yiilc-fi|Â - êEP üS'rZr-OO{'
cNFJ n" 00t.ü5â-0708@{ r? ff
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lV - verjfiear a Ê.oriformidâdê das propostae com os rêquisÍts estâbêlêcid6
no edital;

V . dirigir a etãpâ de lanc6s;

VI - varificar eiulgar as condlsas de habilikção dos $§Ítants*;

Vll 'mmbrr, emminar e decidir os recursos. êncaminhândo á autoridsde

compatente quando mantiver sua deoisão;

Vlll - indicar o vefioedor do erlame;

lX . adjudicar a cbjelo, quando nâo houver recurso,

X - condurír ss tiahalhoa da êquips de apoio; e

Xl - encaminhar o prCIcesso devÍdarnsfite instrufdo à autoridade superior ê

prspor a hornologâçâo.

Art. íí" - Ao 0hefe do Poder Executivo Municipal cabÊ:

I - Designar e $olicitar ao provedor do sigterna elÊtrônico, o credenciamento

do pregoeíro e dos ffirrpünêntag da Équipe de apoio;

ll . lndicar o pro#or ds sisteÍnâ elffdnico;

lll - Determinal a abertura do proceeso liçltatôrio;

lV - Decidir ss recursos contra atos do pregoeiro quando este manti.ver lua

declsâo:

V -Adjudicar sshiêto da licitação, quando houvar recur§ot

Vl - Homologgrs rssultado da liçitAçÉ§: e

Wl - Celebrar * eontrato.

Paragrafo único. O Chefe do Poder Executivo poderá deÍegar as

atribuiçôes previstas nss incisos I e ll ao responsável pelo §etor de LicÍtaçôes.

§APÍTULO V
r,ü PLÂHÊJAr$E§T0 0Â C§NTRÂTAçÀ0

Art, 12" - Na fase de planejamerúo da contraia$o por mçio do pregâo, na

forma elelrônica, será observado o seguinte:

Àvedílâ o*pt iâüo cât'lp§ filtêlÚ' n. 1 ,ü?O, á.§rüpgÍtli Íftll{dà {ro valo'§lrl ' §âP qÚ.I??'ooo
êi,rFJ n. 00t.*58.07010001 "22 )v
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FNEFÉITURA MU'{ITIPAL §Ê TRIZIOEIá DO VALE

---^- .*-. ._ , . .**,", §SQITFH99:fF§fFII'q, .* _ _
| - elaboraçâo de Tenno de ReÊrência pelo ôrgão requisitante, mm

indicação do obieta de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificaçôes que,
por êxce§§ivas, inalevantas ou desnecessárias, limítern ou fiustrcm a competição ou
sua realizaçâo;

ll - apreva$o do Terno de Referência pela autoridade competente;

Ill - aplesentação de justificatÍvada necossidâde da contratação;

lV - elaboraçâo dc edikl, estabelecendo crÍtér:iog de aceila$a das

propostes;

V - definiçâo das exigênciaa de habilitaçâo, das sançÕes aplicáveis,
inclusivp no que sÊ refere aog ptazos e às condi$es qilê. pelas sua§
partisulartdâdê$, te]arn consideradâs r&lêvântes para a celebraçâo e axecução do
contrato e o atendirnento dae necsssidadee da adminÍsraçâo;

Vl - designaçâo dn pregoeiro e de sua equipe de apoio.

ÂrL í§' - As designaçôes do pregoeiro e da equipe da apsio devern recair
noe servidores do Departamento de Licitação e Patrimônio e ficará a critêrio do Chefe
do Poder Executivo.

Par*gnÍo *nleu. A equipe de apôiü deved sêr integrada
preferencialmmte por servidores ocupantes de câÍgÕ efetivo da adrninistraçâo
pública.

Àrt {4" - Gaberá á equipe de apoio arxiliar o prêsoêirs nas etapas do
prc,Çêsso licitatório.

CAPÍTULO VI

§À PUÊLIüAÇÃ§ §0 AVI§0 ü0 EDITÁL

Art. 1§. A fase extema do pregâo. na forma eletrônica, será iniciada mm a
convccação dos intereesados por meio da publicaçâo do aviso do edital na Diário 

1

úÍicialdo MunicfpÍo de Trizidslâ do Vale, Estsdo do Maranhâo.

§1o - 0 aviso do edital conterã a definiSo precisa, suficiente e clara fo
objelo, a indicaçáo dos locais, dias e horários em guÊ poderá ssr lido ou oblido a

ín{egra do edítal, bem como o endereço eletrônico onde oconerá a s*ssão ptiblica, a
data e hora de sua realizaçáo e a indicação de que o pregâo, na forma eleirôniú,
será realizado por rneio da intemel"

AlEnktâ o§ptísdo côtbü §ero. n^ r.Ç7o, Âeresofi§, Tttrt{letâ ü{t Yôl§4,1À - GEF 0:'rzÍ{Úo
CNPJ n. 001 -ã§tr.070m00r -t2 M
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§2o - O prazo ffxado parâ â apresentaçâs dâs propostas e doa docurnentos
de habilitaçâo nâo será inferior a sito dias úteis, contado da data de publicação do
aviso do edital.

ArL ,§" - 0 editâl sera disponibilizado na íntegra no sítio eletrônico do
órgão ou da entidade promotora do pregâo e no portal do sistema utitizado pana a
realiza$o do pregão.

Art" {7" - Modifica@ês ns düaleerâo dívulgadas pelo rnasrno inslrurnento
de publicaçâo utilirado para divulgaSo do texto criginal ê o prâzo inícialmenb
estabelecido será reaberto, exceto ae, inquestionavslmeflte, a alteração nâo afetar a
formulaSo das propostas, resguardado o tratamento isonômim aos licitrantes.

Âr[ {§" - Os pedidos de esclarecimantos rebrentês âo procôsso licitatôrio
seráo enviado,s ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura
da sessâo púüÍica, por maio eletrôniso, na forma do edital.

§1o - 0 pregoeiro responderá aos pedido-t de esdarecimentos no prazo de
dois dias úteis, cÕnlado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar
subsídios formais ãos responsáveis pela elaboração do edital e d.os an§(o§.

§tr - As respostas aos pedidos de escl*,r,êcimentoe seráo divulgadas pelo

sistema e vincularâo os participantes e a administnação.

Àrt. í§" - Qualquer pessoa poderá irnpugnaros termos do edÍtal do pregâo,

por meio eletÉnicç, na funna prevista no editâ|, atê três dias úleie ântêriorês à data

fixada para abertura da seEsâo pública.

§'t' - A impugnação nâo possui eÍaito suxpensivo e caberá ao pregoeiro,

auxiliado pelos resBonsávais pela elaboraçâo do edital e dos anexo§, decidir sobre a

impugnaçâo fls pr€lzo de doÍs diae úteis, contado da data de recebimenüo da

impugnaçâo"

§2o - A concessão de efêito uuspeneivo à irnpugnaçâo é medida

excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

§3o - Acolhida a impugnaçâo eontra o edital, eerá definída e publicade nova

data para realÍre,çáo do certame'

c.{piTULO Vtl

DE
DO

.q

-&

Âvefiüô Í)epuurdo cailo§ filtÊtü, Ír. 1.Ü7o, AeÍoporto, Írel(Elã d§ \a§rc-àilA -
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DÂ APRE§ENTAçÂO DA PROPO§TA E DB§ I}§OU*IENTO§ DE HABIuTAçÃO

Art. 20" - Após a divulgação do edital no síüo eletrônico, os licitantes
encaminharâo, exclusivamenle por meio do sistema, concomitãntemente com os
documentos de habilitaçâo exigidoe no edital, proposta com a descrição do objeto
ofertado e o pteço, até a dats e o horário estabelecidos para abertura da sassão
pública.

§lo - ,4 etapa de que tmtâ o câput será ensenada mm a abertura da
sessâo pu§lica.

§2o - O envio da proposta* ãsârÍpârlhada dos documentos de habilitaç§o
exigidos no edital, nos terrnos do dispoçto ílo cESüt, osorrerá por meio de chave de
aÇegso e senha.

§3'- O licitante declarará, em Êamps prôprio do sistema, o cumprimento
dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigênclas
do edital.

§4o - A falsidade da daelaração de que trata o § 4o sujeitará o licÍtante às

sançôes previstas neste Decreto.

§§o Os licitantes poderão retírar ou substituir a proposta e os documentos

de habilitação anteriormente inseridos no sistema, atá a abertura da se§§ão pública.

§6o - Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de

habilitação pelo licitante, observado o disposto no câput, não haverá ordem de

classificaçáo das propostas, o que oconêrá somênts após os procedirnentos de qua

trata o Capítulo lX.

§7o - Os docurnentos elue compõem a proposta e a habilÍtação do licÍtante

melhor classíficado ssmente serâo disponibilizados para avaliaçâo do pregoeiro e

pâra acêsso público após o encênâmento do ênviô de lances.

§8o - Os documentos complementârss â proposta e à habilitaçâo, quando

necessários à confinnação daqueles axig,l(oa no êdihl e já apreeentados, serão

encaminhados pelo licitante rnelhor slassif,eado após o encarâmento do envio de

Iance§. ohservado o prauo de que trata o § 20 do arl.32.

Avêilía Êspu{a{to G,albô líeto. n. r ÃÍ{" â*ÍqforlB, ''ftqlrrcl§ do t aE'M,\ - cEP ôSJã?'OúO
Cr,rPJ n. 001 .ãff ,Í,?Or0ÍN) 1 -?g 4
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TAPÍTULO VIII
NÂ ÂBER:rURA §Â§E§SÃO PÚBUCÂ E §O EI'IYI* D§ LA}ICE§

Art Uí' - A sessâo pública na intemet será aberta pelo pngo*iro eom a
utiÍização dp sua chave de acesso e senha a partir do horário prevlsto no edital.

\+âr"

.nà

§'lo - Os ficitantes poderâo partioipar da sessâo públÍca na intemst,
mediante a utíliração da sua chave de acesso e senha.

Àrt 22o - O pregoeiro rrerificará as propostas apreserüadas e
desclassifsãrá aquelas que não estejam erfi confonnidade com os requisiloo
estabelecidos no editsl.

Paaàgrafo únicr. A desclassificação da proposta será tundamentada e
registrada no *istems, ãcompanhado ern tempo real portodos os participanles.

ArL X3" - 0 sisterna ordenará automaticamente as propo*tas classifiedas
pelo preg,oeiro,.

Parágrafo ünlco" §omente as propoelas classifioadãs pelo presEptm
participarâo da,etapa de srwio de lancea

Àrt g{o - Classifcadas as propostas, o pregoeiro dará início à fuse

competitiva, oportunidade em gue os licitantes poderâo encaminhar lanes
exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

§1o - O licitante sará irnediatamante inÍormadp do r aebir*ento ds lance,e

do valorconsignado no regislro.

§2o Os licitantes p'oderâo ofereeer lances sueêssivo§, cbservadas o horário

fixado para abertura da sessão pública ê â§ regm§ estabelecidâ§ no edital.

§3o - O licitanta sornente poder-á oferecer valor irrÍerior ou maior percentual

de desconto ao último lance por ele sfertads e registrado palo sistema, observado,

quando houver, o intervalo mínimo de dÍferença de valores ou de percentuais ente os

lancê§, que in*idirá tanto em relaç.âo aos lance* intermediários quanto em relação ao

lance que cobrir a melhor oferta.

§*o - Nâo eerâo aceitos dois ou mais lancEs iguaÍs e prevalmerá agú§ls

que for recebido e registrado primeiro.

ây*fik,r ocplsrdo cârDúr Ílllsh. n, 1.670, ÀtmFdto, Írldd{]ã d§ vtts-}ilA ' cÊP ôr'?ãr-ooo
cllFJ n. 00r,3§t.07üm0r*22
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§5o - Surante a sessão pública, os íicítantes serâo informados, em ternpo
real, dô valor da mtsnor lance registrado, vedada a identificaçâo do licitante.

Art â6o - §erâo adotados para o envio de lanses no pagão eletÉnÍco os
seguíntes modos de disputa:

I:

I - aberJo - os Íicitantes apresontarâo lançes públicos
pronogaçôes, conftlrme o critério de julgamento adotado no edital;

e §ucÊs§ryü§, com
0u

.h,

-&'

ll - ãherto e fechado - os licitantes apresentarâo trances públics e

sucessivos, com lânce final e fechado, ôonformê o critêrÍo de julgamento adstads no

edital.

Parágrafo único, No modo de disputa abarto, o edital preverá intervalo
minirno de difarença de valores su de p.ercentuais entra og lances, que incidiÉ tanto
em rela$o aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor
oferta.

Art, 96" - No mado de disputa abertp, de que trata o inciso I do caput do

art. 25, a etapa de envio de lances na ssssão pública durará dez minutos e, após isso,

sená pronogada automalicamente peÍo *istema quândo houver lance ofertado nos

ultimos dois minulos do período de duração da sessâo pública.

§1o - A pronogação automática üa etapa de envio de lanssg, de que trata o

caput, será de dois minutoe ê ocoÍrerá cug$sivamante semprê que houver larpes

enviados nesse período de pronogação,. inclusive quando sa tratar de lances

interrnadiários.

§2o - Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no

caput e no § lD, a sessão pública será eno§nada autornalicamente,

§3o Encenada a sessâo públiea sem proríogação automática pelo sistema,

nos termos da disposto no § 1o, O pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de

apoio. admitir o r,einício da etapa de envio de lance§, ern prol da consecução do

melhçr preÇo, confonne disposto nêstê decreto.

ÂÉ !}" - No modo de disputa abprto e fedrado, de que trata o inciso ll do

caput do art. 25. a etapa de envio de lanees da sessáo pübllca terá duração de quinze

mÍnutos.

Âvên1d§ oeprn.{,o ÇaÍl§§ Malo, n, 1 .o70, Áêfopltto, Tlllldêh Íta vâlõ-MA - cÊP {E}.?!7-OOt',

CNPJ n- 0ot.§i8"070r(mi-22
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§tl{ - §ncerrado ü prazô pr:evisto no cap*l, o sistema encaminhará o aviso
da fechamento iminenle dçs lançes e, transrorridn o perÍodo de at{â dez mínutcs,
aleatüíiaments determinado, a recepção de.lances *srá áutoma{sâmsntÊ encenada"

§Í" - Encerrado o prszÕ de que trata o § 1o, o sistema abrirá â
tpmtunidade para que o autor da oferta de valor mais baÍxo e cs autorês das sfeüas
tom valorên atê dee por cento superior:os áqlrela qus possâm ofertar um lance final e
fechado em atÉ cinco minutos, que será sigiloso até o encerramênto deste prazo.

§3o - Na au ênçla dÊ, no mínims, trÉs o&fias rlas eondiçôea de que trata o
§ 20, os autores dos melhorês lslces subsequente§, na ordem de classificação, atÉ o
máximo de três, poderâa oferecer um lance finale fechado em até cinco rninutos, que
será slgíloso, atê,s,esffirre$lenh do prazo.

§4' - Encenados os prazoS estabelecidos nos § 2o e § 3o, o sistema
ordcngrá os lsnws êrr! ârd.Émcresçen e de vantajrsidade.

§S - Na ausência üe lance Íinal e fechado classificado nôô terxos dos § 20

e § 3n, haver'â o reinício da etapa fechada,p.âE qrde s§.dgmaíE licilarrtes, atÉ o mêximu
de três, na ord*m de classificaçâo, pôssârn ,sfsrtâr urn,lanee Íinal g fechado em até

cinco rninutos, que será sigiloso atê o enceffamento deste prâzoi observado, após

esta etapa, a diepo-slo.no § 40,

§ u - Na hlpotese de nêo havsr llçita'r,rta etassifiÊâdo na etapa de l*ncs
o auxilíado pela

admitir o nos tennss

do dispoeto no § §*.

ÀrL â** - Na hipóte*e deo cistema eletrônico deqwnrçfia1. pârâ õ pregoeirç

no decsner da etapa de envio de lances da sassâo pública I pernãnêcer acassível

ao* licitanles, os lancos conünuarâo sendo recebidos, *êrfi :pruljuÍao dos abs
realizada*.

Ârt" l§" - §uando a desc*n*xâo do sistsrns eletronico parâ ü pragoeiro

persistir por têmpo sup*rÍor a dez minutoa, a sass-âô ptibllca será suop§nsa ê

reiniciada ssrnsnte doconidas vinte e quatro hcras apo§ a comunicaçâo do fato aos
particípanteg, no sítio *letrônicç utilizado para divulgaçáo.

i,-
ils

-Fs

,&

Arrr§líâ,Êsrjrfldr Êarb§ lss§. Ít 1.ü7§;4êros&Íls,lltãEÊlâ do Vâlü{tlJci.§EP Üí;?E?-Ír(x}
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Àú 30" - Âpóa a etapa de envio de lancee, haverá a aplicação dos crítárioa
dê dê§êrnpate povisbs nos arl 44 e art. 45 da Lei Complernentar n§ 123, de 14 de
dezembrc de 200§, squido da aplicação do critràrio estabelecido no § 2? do art. 30 da
l-ei no 8.8§§, da 1§93, se nâo houver licÍtante quê âtsnüââ prirneira hipôtese.

Art 3Í"- O.s erihârios de desÊmpate,seráo aplioado* nos terrnos do ari 36,
caso nân haja envÍo de lances após o iníeio ds fase cornpetitiva.

ParágraÍo *nico. Na hipotese da pereistir o empatei a pmposta vencedora
será sorteãda palo sisterna aletrônico dentre as propostae empatadas.

CÀPITULO IX
DO JULGAMEHTO

Ârt. 32" - Encenada a etapa de envio ds lances da sessão pública. o
pragoeiro devorá encamínhar, pelo sistema eletronÍco, conkapopostia ao licitante que

tenha apresentado o melhor prêço, para que saja obtida melhor proposüa, vedada a
negociaçáo em mndições diferentas das previstas no edital.

§1o - A negociaçâo terá realizads por meio do sistema e podeÉ ser

acompanhada pelos demaiç lícitantes,

§2o - O instrumpnto convocatôrio deverá estabeíecer pÍazo de, no mÍnÍmo,

duaa horas, contado da solieitação do pr,egoeiro no sÍstsrna para envio da praposla e,

se necessário, dcs documsntos complernentarx, adequada ao último lance ofertado

afôs a negmiação de que trate o csput.

Art. 33" - Ençenada a etapa de negociaçâo de gue trata o art. 32, o
pregoeira *xarninarâ â prspssta classificada em primeiro lugar quanto à adeguação

ao objeto e à compatibilidade do preço em relaçâo ao máximo erüpulado para

contrataçâo no edital a verificará a habilitação do licitante conhrme di*posi$es do

edital, observado c disposto no Capitulo )(

CÀPíTULO X
§A HASTLTTAçÃO

Àú 34" - Par:a habilítação dos licitantes, ssrá exigida, exdusivamêfite, â

documentaçáo raldiva:

t:

vâ.

v/íl§

Áyê.rldâ §§pr{sds 6ürl§! }iêl§, Ír. !.ã?O, âÊrgfff&-- Trtl(klt (b v$e't !4' §EF CC.7{r.&o
§tlFJ rr. 0ü1 "üá8.O7Orúü01 -?2 v
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l - à habilitaçao jurídica;

It - â qualifioaç§r têenica;

Ill - à quali|icaçâo, eeonômim-fi nancEJra;

lV - à,regularidade fiscat e trabqlfiiste;

V - â ragularidade fiscaÍ perante as Fazendas PúHi,cae estaduais, dis{ritsl e
munidpais, quando nsses§&{s: s

Vl - ao curnprirnento do disposto no inqiso XXXlll do caput do art. 7s da

§onstituiçâo-e no lneko XVftl do caputdo art. 78 da Lsi no 8.8§6, de '1,S93.

PaÉgrafo ünico. A documentaçâo axÍgida para atender âo disposto nos
incisos l, lll, lV e V do caput poderá ser substituída pelo regirtro cadastral no §icaf e
em si§ema sernelhantê rnântido pelo Município.

ÂÍt 3§' - Quando permítida a paúicipaSo de empresas estrangeiras na

licitação, as exigências de habiÍita$o serâo atendidas mediante documentos
eq uivalente*, inicialm*nte apresentados com kaduçâo, llvre"

Parágrafo único. Na hipótese de o licitante vencedor ser estrangeiro, parâ

fins de assirratura do contrato ou da ata de registrro de preços, os documentos de que

trata o caput serão traduzido* por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos

termos do dispostos no Decrato no 8.S60, de 29 de janeiro de 2016, ou de outrc que

venha a subçtituí.lo, üu consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

Art S§o - Suando permitida a participação de conmrcio de ernpresa*,

serâo exigidas:
I - a comprova$o da existência de oomprumisso publim su particular de

constituiçâu de consôrcio, §orn indieaçâo da êspfasâ lider, que atendeni às

condiçôes de liderança estabelêsidae no edital I rêpr€lsentará ae consorciadas
perante a Uniâo;

ll - a aprecenta$e da docurnenta$o de hahilÍtação especificada no edital

por empresa sonsorciada;
lll -.a comprovaçâa da capaçidade tícnica do consórçio pelo somatorb dos

quan$tativos de cada êmprêsa consoreiada, na forma estabelasida ns edÍtâl;

lV . a demonstraçâo, por cada empresa consorciada, do atendimanto aos

índiçss contábeis deÍinidos na adítal, pam fins de qualificaÇâo econômiqo*finançeira:
V - a responsabilidade solidária das êÍnprêsãs consorciadas pelas

obrÍgages do consórcio, nas etapas da licitação e durante a vlgência do contrato;

Àrêilda Í,çprrtr(h c§Ílo§ *tÍlo. n, 1.n 9, ÂÊÍopott{, Tilsldclâ do vülr"àr* - cg, oã-?:r'q{x,
CFIFJ *. !0I.§§LO7:0JL00í -râ ,d
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Vl - a obrigatoriedade de liderança por empresa br:asileirã no consórcio
Íonrtado porêmpr,esas brasÍleÍras e estmngaira§, observado o disposto no inciso I; e

VII - a constituiSo ê o registro do consórcio antes da celebração do
Çontrâto.

P*rágrafo úrtico. Fica vedada a participaçâo de êrfiprêsâ consorciada, na
mesmâ licitação, por meio de mais de urn mnsórcio ou isoladamente.

ArL 37o - A habilitação dos licitanteç será verifiçada através das seguintes
formas conformê detorminação do edital por meio do SICAF - §istema de
Cadastramento Unifiçado de Fomecedores, nos docurnentos por ele abrangidos,
quando dos procedimentos licitatôrios realizados pêlos órgãos ou êntidadês gue

aderir.em ao S|CAF, bem cprno atravês do proprio portal eletronico que disponibilize a
ferramenta de inclusão dos documentos exigidos ern edital. em Íorma digitalizada e
§sm rêsonhesimento de Íirma por verdadeiros, que deverá ser efetuada plo [icÍtantre

na ocasiâo do cadastramento da proposta.

§1o - Na hipotese de necessidade de envio de documenbs
complementares apôs o jutgamentro da proposta, os documêntos deverào ser
apresentados Bm formato dígilal, via sisternâ, no prâzo definido no edital, após

soticikÇáo do pregoeiro no sistêrna elefiSnieo, observado o prazo disposto no §24 do

art. 32.

§2e - A verificaçâo'pelo óçâo ou entidade promolora do certarne nos sítlo*

eletrônicos oficiais de órgâos e entidades emiesores de certidôes constitui meio legal

de prova, pa,m fins de habilitação.

§3, - Na hipôtese de a proposta vencedgra não for aceitável ou c licitante

nâo atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a propoeta

subsequente e assím sucessivamente, na ordern de classificação, alé a apuraçâo de

uma proposta que alenda ao edital.

§4o - Na hip6tnse de contrataçâo da serviços'eomuns em que a legi*laSo
ou o edital exija apresentaçâo de planilha de composiçáo de preço§, esta deveÉ ser

encaminhada exclusivarnente via sistema, no prazo fiXado no edital, tom o§

respectivos valores readequados ao lance vencedor.

§§o - No pregão, na forma eletrônica, realizado para o sistema de registro

de preços, quando a proposta do licitante vencedor não atencler ao quantitativo total

estimado para a contratação, poderá ser tonvocada a quantidade de licitantes

[ss
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Àwfil(tâ 0opulêdc Sorlot §rslo, n. l.!7O, A*rôP§tüq, TÍEl{*tâ do Vâl§iMA " §ÊP üí"Í27'§lÚ
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neceesária para alc*nçaÍ o tatel estimado, r:erpeitada a nrdern de classiffmçÉe,
observadn ü prêss d* pr*poxta vencdora, pre*edida dê posterior habilitaSs, Éo§
lêrÍ!§s do dísporto no tapitulo X"

§to - Â cornprnvaçâo de regularidade fisêEl ê traballrleúa das
microemprêsâs e das empresas de pequeno porte será exígida nos tennos do
disposto no art. 40 do Decreto no 8,538, de 6 de outubro de 2015.

§7o - Constatado o atendimento às exigiencias estabelecidãa no edital, o
licitante será declarado vencedor.

Ç*FITULÜ Xi
ÜO KH*UR§S

Ârt $t" - Dealarada n ven*edor, gualguer licÍtante poderá, durcnte o prsxo

cçnçrdido fia sessâo pública, de forma imediata, em earnpo praprio do sisiçma,
rnanifestar *ue intençâo de reçorer.

§1ü - As,râxÕps dCI remlruo de que trÊta o eaput devaÉo ser ãpresentadas
n* prâao de tl:ês,üi*s"

§2o - Os demais llcitantes ficarão intimador para sê desejarem, apresentar

suat csntranazÕes, a0 prããQ dç três dias, contado da data final do prazo dc

reconen&, assegurada vísta imediata dos elementos índispensáveis à defeea dos

seus intemsre§"

§*o . A ausência de maniÍesi#ç§o irnediat* e metivêds ds,lÍsitsnla qr:ar-lto ú

inten$n de rec*nsr, nes tam*ss do di§po.sto no üaput, lmportará na decadência

dcsse dirstte, * § prÊsffiira estflrá âstôrizads a a{judícar o objeto ao lhihnte
declarado vencedor.

§4f - ü acolhlrnantp do reeurso importará na invalidação apenas dos alo*
que não podem ser apÍovêitados.

ÊÀpí?ut* xlr
0A AüJrrsttAçÂo E §Á H0M0L0üA§Â0

Ârt" S§" - $çcidido* ôs rêcursos e constatada a rregularidada dos atos
pratie*doa, a qutoridsde compdente adiudiçará ü objnto â homologará ô
proeedimentç lisitatorior rlss termos doa ar{igoe antcrinres.

ffir

Ày€&r*â c'3r§!ãíâ §aÍrõ§ lâêlo, a. r"org.,l*r;s. 1*- ?8*tsÊ do,rí0s"in i
§.t{FJ n. 0S1.üS*.8?0&@Í"§?
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Ârt fiI' - Na ausência de rêcurso, ca06rá ao pregoeirs adjudicar o objeto e
encaminhar o processo devídarnente instruídn â autoridade superior Ê propor â
homologaSo, nos termos do disposto no inciso lX do caput do art. 10.

TAFITULO XIII
ÊCI §À!,I§ÂilEhtTO DÂ FROPOSTÂ E DA }{AB|UTÂÇÃO

Art 4{" - O prêgrÕeiro poderá. no julgannênto dã habilita$o e das
propostas, §afiâr eros ou falhas que nâo alterem a eubstância das propostas, dos
docurnentos ê suâ validade jurÍdica, rnsiante deeisâo Íundamenüada, registrada ern
ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuinâ validads e dcácia para fins ds
habilitação a classifica$o.

ParágraÍo únieo. Na hipótese de necessidada de suspensão da sessão
pública pârâ a realização de diligÉneias, com vistas ao §.âneamento de que trata o
capul, a ses*âo püblica somente poderá ser reiniciada mediãnte avisg prÉvio no
sisterna com, Ílo mínirno, vinte e qualrü,horas da antecêdência, ê a omnência será
registrada Êrn atà.

CAPÍTULCI X§
nA COI'ITRATÂçÃO

Arà 42o - Âpós a homolcga$o, o adjudimtário será convocado para

assiner o contrato ou a ata da regi*tro de pluços no pÍã& estabelecido no edital,

§1o - Na assinatura do mntrato ou da ats de rêsi$tro de preços, será

exigida a comprovação das condi$es de habilitação consignadas no edital, qua

deverão ser mantidas pelo {icitante durante a v§Éncia do contrato ou da ata de
registro de preps.

§2" - Na hipêtese de a vencedor da licitaç§o nâo comprovar âs condiçfus
de habilitação consignadaa no edital ou se recusar a assinar o cantrato ou a ata de
registra de preçoe, üutro liôitântê podeÉ ser convocâdo, respeitada a ordenr de
classificaçãü, pãrâ, apôs a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a
propçgta e eventuaig documenlos complementargs e, feita a negociação, assinar o
contrata ou a ata de regiotro de preçns, sem p§uízo da aplicaçâo das sanções de
que trata o art. 43-

À\lÊnld§ ü§pulüdô §rÍl08 ftt{rlr}. n. l.§m. ÂBÍ§púrrô, Tfta{rdê {!0
Ct PJ n üSÍ á6t.0?§,to0l.te

Vál*:í$Â " ÇEÊ §[.7âf-OOq

,{
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Elo - 0 prazo de validade das propostas será de sgssenta dias, permitida a
fi:eaçâo de prazo divsrco no adital.

CAPíTULO XY
§Â §ANÇÂO

Arl 43. - ficâÍrâ impedido de licitar o de contratar com o Munícípio de
Trixidela do Valp, EEtado do lVlaranháo, sem p§uízo das multâs previstas em edÍtale
no contrato e das dernai* comina$cs legâis, garantido o direito à arnpla defesa, o
licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

| - não asêinar o contrato ou a ata de registro da pregos;

ll - não entregar a docurnenlaçâo ex§ida no edital;

lll - apresentar documen&So klsa;

lV - causar o atraso na execuçáo do objeto;

V - nâo mantiwr a proposta;

VI - frlhar na execução do eontraüq

Vll - fraudar a execuSo do contr:ato;

Ylll -mmportar-se de modo inidôneo;

lX - declarar inÍormaçães falss§; e

X - cometer fraude §scal.

§'lo - As san$es dascrÍtas no caput também se aplicarn aos integrantês dü

cadastro de resena, êrn prêgâo Bara r,egistm de prgços quê, çonvoÇados, não

honrarem o ssmpromisso assumido sem justificativa ou com justificativa re«lsada
pela administraçâo púbÍica"

§2o - As sançôes sêrâo regÍstmdas e devidarnente publicadas;

çÂpíTUL§ XVt
DÂ RHTOGÀçÃO E DÀ A§ULÂÇÃ§

ÁrL d4" - A autoridade eompebnte pare homologar o prccedirnento

licitatórÍo de que trsta este Daryeto podenâ revogá-lo semente em razâo do inêresse
público, por motivo de fato supsrveníente devidamenta comprcvado, pertinente e

AyerilOa OcS§teU§ fôíbú *üêlú, n. l.O?üiâêr§Pllo, TfEN§ta (B Ytlt.§A- çüPÜt'f:Í.0§o
Cl,tPJ n" o0r 56811?,Xlflr01'tâ
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GÂBT.}ETE DCI PREFEIT§

mB",-

sufieients para juotifttar a rsvôgâção, e deverá anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou
por provoüaSo de qualquer pêssoa, por meÍo de ato escrito e fundamentado.

Parágaf-o único. Os licitantes nâo taráo direito à indenizaçâo em
deconência da anulaçâo do procedimenta lieitatúrio, ressalvado o direito do
contmlado de boa-fá ao rcssarcímento .dos sncârgos que tiver suportado no
cumprimento do contrato.

cÂpÍTuLo xvfi
§§ §t§?§[rlÂ §E ür§pE[r§A ELETBÔrsçn

Àrt 4§" - O Município de Triaidela do Vale, Estado do Maranhão, adotará o
sistema de dispensa eletrônica, nas seguintes hipoteses:

| - cantrataçáo da servips comuns do engenharia, nos tarmos do dlsposto

no inciso I do caput dp art 2{ da Leino S-6§6, de l98S;

ll - aquisiSo de bens e mntretagâo de aerviços comun§, nos tennos do

diaposto no ineiso ll do caput do art. 24 dã Lei no 8.666, de 1993; e

UI - aquisição de bens e mntrataçâo de serviços cornuÍls, inclutdos os

serviços comuils de engenharia, noe termos do disposto no inciso ltl e seguintes do

caput du art" h4 da Lei no ü.Ê§6, de 19§8, quando cabÍvel"

§'to - Ato do $aher Licitaçáo regularnentará o funsionamento do sisterna de

dispensa eletrônica.

§?9 - Â obrigatreriedade da utilização do sislÊrnâ de dispensa elatrünica

oconerá a partirda dats de publica$o do sto de que trata o § 10.

§So - Fiea veddâ a stilizasâo ds sisterna de- diopensa ehtrônica nas

hipúteses de que trats o ârl, 30.

CAPíTULO XVIII
Dr§P§§rçÕE8 FrlrArS

Art. 46* - Para Íins do dísposto neste Dacreto, considera*se:

| - Aviso do edital - documento que eontêm:

a} a definiçâo precisa, sufrciente e clara do objetol

Âyoil{tô rqpt}tlrr§ 6üÍlü!}mtto. n. 1§.?o, Áêrrytfi§, Tril(§lt {b\râlc-l*t^ - cEP§t,rzr,o{§J
cl.lPJ n, O01.§§Í.07§r!00r -??
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b) a indicação dos loÇais, daa datas e dos horários em que podeni ser lido

ou obtido o edital; e

c) o ondereço eletrônleo no qual ocorrerá a sescâo pública com a data e o

horário de gua realização;

Il - Eens e serviços coríuns - bens cujos padrôes de desempenho e
qualidade pocsam ser objativamente de*nidos pela aditaÍ, por meio de especificaçôes
reconhçcidas e usuais do merçado;

lll - Bens e serviços especiais - bens quê, poí sua alta heterogeneidade ou

complexidade têcnÍca, não podern ser corfsiderados bens e seliços comuns, nÇ§

termos do inciso ll;

lV - Estudo têcnicn preliminar- documento constitutivo da primeira etapa do
planejarnento de uma contrataçâo, que caracteriza o intaresse público envolvido e a
melhor solução ao problemã â ser resoÍvido ê qu€. na hipótese de conclusâo pela

viabilidade da contrataçâo, fundamenta o termo de reíerência;

V - Lanoes intermediárioe - lances iguais ou superiores ao menor já

ofertado, porém inferiores ao último lance dado pelo próprio licítante;

Yl - Obre * construçÉo, reforma, fabricaçáo, recuperação ou ampliação de

bem imovel, rea{izada por eNeeuçâo direta ou indireta;

Vll - §erviço - atividade ou conjunto de atividades dsstinadas a obter

determinada utitidade, Íntelectual ou material, de interesse da administraçâo pública;

Vlll - §erviço comum de engenharia - atividade ou conjunto de atividades
que nêsessitam da participação e do acompanhamento de prrofissional engenheiro

habilitado, nos termos do disposto na Lei no §.í94, de 24 de dszembro de 19S6, e

cujos padrôes de desempenho e qualidade possârn ser objetivamente definidos pela

adrninistr:ação pública, mediante especiÍiea$es usuaie de mercado;

lX - §istema de Cadastramento Unificado de Fomecedores - $icaf -
ferramenta iníormatizada, inÍegrante da platafiorma do §istema lntegrado de

Administração de §erviços Gerais - §iâsg, disponibilizada pelo Ministério dâ

Economia, para cadastramento dos oçáos e das erúidades da adminislraçâo pública.

das empresas públicas e dos participantes de procedimentos de licitaçâo, dispense ou

inexigibilidade promovidos pelos orgâos e pelas entidades integrantes do §ietêma de

§eruiços Gerais - SisS;

Av*nrtã DaF$arro Éüílo§ M§o, Ít. 1.!Í0,ââípry1ô, TrUIdflÊ {h \nÚle'MA - çeP !â.Í?}'E§O
cllPJ n. 00t,S5§'0?§i{100t .?2 4
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X - §Ístema de dispensa eleffinica - fenementa informatizada, integrante
da plataüonna do §íasg, disponibilida pelo Ministário da Ecsnarnia, para a
realiza$o dos processos de contrâtâçãü direta de bôns e sarvÍços comuns, incluídos
oa serviços üomuns de engenharia; e

Xl - Termo de referôncia - dooumento elsborado oom base nos êstudos
tésnicos preliminare§, qus deverá eonter

a) os elernentos qua embasam a avaliaçáo do custo pela admlnistração
pública, a partir doe padrôes de desompenho e qualidada estabelecidos e das
ccndições de entrega dc objeto, com â§ *eguinles infonnaç,ões:

l" a deÍinição do objeto contmtual ê dos rnéüodos parc a sua execuçâo,
vedadas espeeilicaçôes excessivas, inelevantes ou desnesossárias, que limitam ou
frustrem a competipâo Õu a realização do certame;

2. o valor,estimado do objeta da ticitaçâo demonstrado em planilhas, de
acordo com o preço de rnercado; e

3, o sronçsrama fisieo-financeiro, se necessário;

al o sritêriode areitaçâo do ohieto;
b! os deveres do contratado e o contratante;
c) a relaçf;o dos doctrrnentos essenciaÍs à vadfica$o da qualiftcaSo

técniça e econômico-fi nanceira, se necessária;

dl as procedirnenlos de üecalizaçâo s gprenciaments do contrato ou da ata

de,registro de preços;

e} o prazo parfl B:{êcuÉo do sÕntrâtq e

fi as sançôes previstas de brma o§etiva, sufiei,Ente e clara.

§1o - A cla*siüceSo de bens e serviçoe rsrrs cÕmuÍrs depende de exâme
predominantemente fático e de natureza têcnica.

§[o - Os bens e serviços que envolvêrÊm o desenvolvimento de soluçôes

específrcae de nalureaa intelectual, cier,*Ífica e técnica, cqso possâm sêr definidss
nos termo* do disposto no inçiso ll do capul, serão licitarlos por pregâo, na fôrma

eletrônisa.

ÀrL 47' - CIs participantes de Íicitação na modalidade de pnagâo, na íorrta
eletronica, têrn direito público subjetivo à fiel observância do procedimento

estabelecido nsste Decreto a qualquer intereseado poderá acompanhar o §8u

desenvolvimento em tempo real, por meio da internet.

tls
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ArL {8" - Os.horârios es{sbelecidos no edítal, no aviso e durante a sessâo
pública observarãa o horário de Brasília-DF, inclusive par:a contagem de tempo e
registro no sistema eletrônico e na dccumentação relativa ao cêrtame.

Ârt.49" - As propostao que contenham a descri$o do objeto. o valor e os
documentos complementares estarâo disponíveis na internet, após a homologaçâo.

Ârt 5ü'- Os arquivss Ê os regiatros digÍlais relativos âo proceeso licitatorio
perrnaneceráo à disposiçâo dos ôrgâos de controle intemo e extemo.

Àít. Slo - O §etor de LicitaSo poderá expsdir norrnãs complernentares â

execu$o do presente Oecrêto, do que dará ciência üireta a todos os setores que

compõem a AdmÍnistração Pública Municipal, oem prejuízo de sua publicação oficial"

Ar1* 5?'- Êste Oereto entra êrn vigor na data de sua publicaçáo.

PUSLIQUE.§8. CUMPRÂ.§E. ARQUIV§.SE"

,rrãf

GA§IH§TÉ ÜO

§§TAD§ DO üANAilHÃ§,
PREFEíTÜ II'IUHITIPÂL OÊ TRIZIDELÀ NO VALE,
§Í$ 3t §E MARçO rlE 202{.

Freita*
Municipal

Àwnld. DÉpi§sdo §àrroB irlllo. n, l.o7o, àltüpslÔ. TÍtrÍ{Bl§ Íb vülo-llüf - ÇEF ü'l}.7â7-oG
GNFJ a; 0ü1.6§.010À900, .2?
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA Do VAL§6.*.--

l}ô |,ÀtâflprDIARIO OFICIAL
ESTADO DO MARAilHÃO

Ano 8 - Edição N0 910 de 6 de Abrilde 2021

o pREFEtro oo uuxtclpto DETRtztDEIá
DO VALE, Estado do Maranhão, no uso de suâs âffibuiçÕês
legais que lhe confare o artigo 66, inciso Vl ds LÊi Orgânica
Municipal, a Constlluição Federal, e tando ern yista o
disposto na Loi Federal no 10.520 de 17 deJunho de 2002 e
no Decreto Federal no 10.024 da 20 de §etembro de 2019; e

COII§IDERAiIDO a necôssidads de aprimorar
ãs normas e procedimentos para a realização de lidhações
nâ modalidade pregâo no àmblto da adminístração
municipal,

DECRETA

CAPITULO I
DrsPo§tçÕE§ PRELflt'tNAnES

Àrt. 1o - Este Decrato regulamenta a licitação,
na modalidede de pregâo, na Íorma eletrônica, para a
aquisiçáo de bens e a contratação de serviços comuírsr
incluídos os sarviços comuns de engenharla, a dlspõe sobre
o uso da dirpensa elelrônica, no âmbtto do Município de
Trizidola do Vale, Estado do Maranháo.

§ ío - A utilização da modalidads de pregâo,
na Íorma eletrônlca, pelos órgãos da admlnistraçáo púbilca
direta e indireta do MunicÍpio de Trlzidela dç Vale, bem
como pelos fundos especiais, serâ obrigatória quando a
íonte de racursos para a aquisiso Íor orlunda da União, e
preferencialmênlê, nos demais casos de aquisiçâo de bens
e a contratação da serviços comuns.

§Zo - §erá ãdrnitida, excepclonalmente,
madiante prÉvla justilicaflva da autoridade competente, a
utilização da lorma de pr€gâo presenolal nae licltaçÕes de
que trata o caput ou a náo adoçâo do sletsma de dispenea
elalrônica, desde gue Ílque comprovada a lnvlabllldade
tócnica ou a desvantâgem gara a adminislração na
realização da forma eletrônica.

Art. f - O pregão, na íorma eletrônica, ó
condicionado aos príncípios da lagalidade, dâ
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da eÍiciência, da probidade admlnistraüva, do
dasenvolvimento sustentávÊI, da vinculação ao instrumentro
convocatório, do
competitividade,
correlatos.

Art. 3o - O pregão, na Íorma eletrôntca, não

| - contrataçôes de obras;
ll - locaçÕes imobllíárias e alienaçÕes; e

lll - bans e saMços especiais. conforme
deÍinlçâo estádscida noste dÊcreto.

cAPrruLo rt
oos PRocElillrExTos

ÂÍL 4o - O pregão, na forma oletrônica, será
realizado quando a dlsputa pelo fomecimenlo da bens ou
pela contratação de bens e serviços comuns oconor à
distâncla e em sessão pública, por meio de sislema que
promova a comunica$o pela rede mundial de
compuiadores - lntamel.

§lo - Considaram-se bsns e servÍços comunsi,
aquelas orjos padrões de desenpenho e qualldade possãm
ser objeüvamente deÍinidos pelo adltal, por meio de
especiflcaçõe reconhaddas e usuais do mercado,

§f - O pregão na Íorma datrônica será
conduzido polo órgão ou entidade promotora da licltação
atravás de pmvedor do sistema eletrônico disponível no
mercado.

Art 5D - A realizaçâo do pregão, na fonna
elotrônlca, obsenrará as segulntes etapas sucmsivas:

l- planeJamanto da contrataçâo;
ll - publicagão do aviso de edital:
lll - apreaentação de prmostrâs e ds

documentos tla habllitaçâol
n, - âb€rtura da swsão pública e erúo de

lances, ou íasê çlmpetitiva;
V,julgarnento:
Vl - habilltação:
VII . recursel;
Vlll - adiudicagãol e
D(. homologação;

AÍt, 6o - Os crltários dê Julgâmsâb utlllador
na seleção da proposta mals vanüajoea para â
adminlsüaçâo serão os do msror pr€ço ou mElor desconto.
coníorme dlspuser o edltal.

Parágrafo únlco. $sâo ffmdos crltárlos
objatlyos para definigão do mdhor prço, considsrâdos os
pÍã,:aos pãra ã a(êcução dô côntrato e do fomaclmenlo, aB
especificações técnlcâs. os parâmetros mínimos dê
d€oômpsnho e de qualldade o as demais oondiçóes
estabêlôcidas ng sdltal,

Art. 70 - O processo relativo ao prag,ão, na
Íonna eletrúnica, eará inslruldo com os seguintês
documentos, no mínimo:

| - Estudo técnico prellminar, qusndo
neoessário;

ll -Termo de referência:
Ill. Planilha aEtimativa de dsspxai

Prefelton ilurdclpal da Írlddela do Vala
O{PJ: 01.558.07010001 -22
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Parhr{r} 3 & l,

julgamento obietivo,
da proporcionalidade

da razoabilidade, da
ô aos que lhes são

se aplica a:
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lV - Provisão dos
necessário§, com a indicagão das

recur3o§ orçamenlários
rubricas,

oxcoto na hipólese de pmgâo pârâ reglstfo de preços;
V - Autorlzaçâo de abertra da licllação;
Vl ' Designaçáo do pregoeiro e da equipe de

apoio;
Vll - Edital a respactivos an€xos;
Vlll - Minuta do têrmo do contrato, ou

instrumentp equivalente, ou mlnuta da ata de
registro de preços, conforme o caso;

lX. Pareceriurfdico:
X - Dosumentação origida e apresentrada para

a habilitação;
Xl- Propostra de preços do licitanle;
Xll- Ata da eessâo Éblica, que contará os

seguintas regislros, enlre outroe:
a) os lhitantes participantes;
b) as propostas âprecefltrdas;
e) os avisoe, os esclarodmênto€ ê as

impugnaçôes;
d) os lances oÍertdos, ne ordem de

cÍassificação;
e) a suspensão a o reinído da sessão. se Íor

o ca§o;
f) a acaitrablllrtadE da propoela de preço;
g) a habililação;
h) a decisáo sobre o san€Ínento de erros ou

falhas na proposüa ou na documentaSo;
l) oa recursos lnterpostos, âs rcspêctiva§

análises e as decisõeq e
I) o reaultado da licltaçto;

Xlll . wnprovantes das publicações:

a! do aviso do edital;
b) do extrato do contrato; e
c) dos demale âlos cujã publlcldade sda

exigida; e

xlv - ato de homalogação.

§ 1o - A instrução do procasso lhitatôrlo
poderá ser reallzada por meio de sisterna eletrônico, de
modo que os ato.§ e os documente de que trata esta artigo,
§onstantes dos arquivos e regiskos digftãis, serão dlldos
para todos os efeitos legals, indusive pârâ comprovação e
prestaçâo dô conlas.

§ 2o - A ata da sesaão públlca sará
disponibilizada na internet imêdiaüamente após o seu
encerramento, para aceeso livre.

CAPITULO m
DO ACE§SO AO SI§ÍEMA ELETRÔNICO

Art. 8c - A autoridade compstentê do órgão
m da entidadg promotora da llcitação, o prsgo€lro. os

membros da equipe de apoio e os licitants que
particlparem do prqão, na íorma eletrônica, sarão
previamonte crôdsnciâdos, perante o provedor do sístema
eletrônico.

§ 1o - O crodsnclamonto para aoesso a§
slstema oconerá pela atrtbulção de chave de ldentlficaçáo e
de senha pcsoal e intransíerÍvel.

§ 2P - Caberá à autoridâdâ compêtanta do
órgão ou da efitldade promotora da llcitaçâo solldtrar, Junto
ao pmvedor do sisteÍng, o sâr e,€dênclemgnto, o do
pregoeiro e o dos membros da equipe da apolo.

Att S - Caberá ao licitante interessado em
particlpar do cerlamô:

I ' Credsnciar-§o no sisterna ela06nico dE
apoio tócnlco operaclonal lndlcado pela administragâo
públlca;

ll . Remeter, no prazo ostabelecido,
exduslvamenta por melo eletrônlco üa lnlemet, a proposta
I §eus angxo§:

lll - Responsabillzar-se formalmente pelas
transaçôes efduadas âm s€u nom€, assumindo e,omo
firmes e vsrdadeiras suas propostas e lances, Inclusiye os
aüos praticados dlrslamonts ou pgr seu repre§onlantâ, não
câbsndo ao prouedor do dstema ôu ao órgão promotor da
lidtação, responsablíldadê por svêntüais danos deconentEs
do uso indaüdo.dâ sonhâ, ainda que porterceiros;

lV - Acompanhar as operaçôês no sisÍama
eletrônico durante o procmso llcitatório, responsabilizando-
so pÊlo ônus deconente da parda do negócioe dianta da
inobservância do quaisquar mensagsns emitidas pelo
sistsÍÍrâ ou dg sua dêsconÊ)Éo:

V - Comunlcar imediatamente ao provedor do
sisteme gualqu« amntacimanto quê possa cornprometer o
sigilo ou a lnvlabilldade do uso da senha, para que eala
procedído lmedlato bloquelo de acêsso;

Vl - Uüllzãr-sô da chave de identificaçâo e da
senha de aoasso para Frtlcipar do prêgião na forma
eletrônica; e

Vll - Solicltar o cancÊlamento da chave de
identificaçáo ou da senha de acasso por interesse próprlo.

CAPíTULO IV
DÀ COilOUçÂO DO PROCE§§O

ArL í0 - 0 pregão, na forma elatrônica, será
conduâdo pelo pragoeiro, ao gual tambám incumbe:

| - coordenar o processo licitatôrio;

Prsfeltun lrunlsÍpâl di Trlrldó|8 do Vtlo
Cl,lPJr 01,558.07ryü)01 -22
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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VÂLE

DIARIO OFICIAL

Ano 8 - Edição No 910 de 6 de Abril de 202'l
as - definlção exig§ncias dell

impugnaçÕes e consultas ao adital, apolado polo sstor
responsável pela sua daboração;

lll - conduÍr a sessáo prlblica na lnteÍnêt;
lV * varlltcar a onformldado das proposlss

com ôs requisil,oe eslabdacldos no edltal;
V. dirlgir â êtepâ de lances;
Vl - verificar s JulgaÍ ar condições de

habllltação dos llcltanbe;
Vll . recsber, examinar e dscidir os rocuísos,

encaminhando à âutorldads compelente quaMo manflyer
sua declsão;

Vlll - indlcar o vencâdor do csrtame;
lX - adjudicar o objeto, quando não ho'urrer

rêâr§o;
X - conduzir oÉ trabalhos da equipe de apoio;

e
Xl . encârninhar o pro§€sso devidamente

instruído à autoridade superlor e propor e homologação.

Art tl' - Ao Ctrsío do poder Exeattlvo
Municipal cabe:

| - Oesignar e sollsiüar ao provedor do sÍsteína
eletrônico, o credançlamanto do prqoelro e dos
componentes da equipe de apolo;

ll . lndícar s provedor do sistema detrônico;
lll - Dsttrminar a abgtura do processo

licitâtórlo;
lV . Decldlr os recuísos conlrâ alos do

pregoeiro quando asts manliver sua dedsão:
V - AdJudlcar o obJelo da llcitaçâo, quando

houver rêcurso;
Yt . Homologar o resultrdo da licitação; e
Vll - Celohar o conlralo.

PartlgraÍo únlca. O CheÍe do poder

das san@ aplicáveis, inclusive no guô ss refgía aos
prasos s âs condlçôae qua, pdas tuas partia;larídades,
sqlam consldaradas relevanles para a celebração e
execuçâo do contrato e o atendlmento das necessidades da
admlnistraçüo;

Vl . deslgnaçâo do pregoairo e da sua equlpe
de apoio.

AÍt. í3' . As d*ignaçôes do pragoeiro e da
Eguipê de apoio dsvem rocair nos servidoros do
Departamuto da Llcltaçâo a Patrlmônio e ficará a eitério
do GheÍe do Poder Exêcutfuo.

Pat*grafo únlco. A equipe de apoio dorerá
ser integrada preferancialmentê por ssrvidorês ocupantê§
de cargo eístivo da admlnlstraçâo públlca.

Art í4" - Caberá à equipe de epoío auxiliar o
pregoeiro nâs etapâs do prccesso licitatório.

CAPITULOVI
D PUBUCÀçÂO DO ÀVt§O §O EDIÍÂL

AÍt 15. A fase €dÊma do pregão, na íorma
alelrônica, ssrá lniciada com a convocação doe
lntorassados por mdo da publlcaçâo do avlso do edltal no
Dlárlo 0fislâl do MunicÍpio de Trízidda do Vale, Estado do
Maranhão.

§ro - O aylso do edltal conterá a deliniçáo
pracisa, suÍiclente o clara do objeto, a indicação dos locaE,
dias e hôrárlos am qus poderá ear lido ou obído a lnlegra
do edilal, bern como o endareço êlÊtrônico onde oconerá a
sassão públlca, a data e hora de sua realização e a
indicâÉo de que o pregáo. na forma delrônlca, será
rallzado por meio da intemel

§29 - O prazo lixado parâ a spr€§êÍttação das
propostas s dos documenÍos ds habilltaçâo não será
inferior a oito dias úleis, conEdo da dala de publlcaçâo do
aviso do edital.

Art 16' - O edltal será disponlbillzâdo na
intogíâ no $Ítio dotrôn,§o do órgâo ou da efltidade
promotora do prêgão ê no portal do sistema utilizado para a
reallzagâo do prqão.

ÂÍt. '17' - ÍlhdiÍicaçôes no edital seráo
divulgadac pslo mesmo instrumsnto de publicagão utilízado
para dlvulgação do tedo origlnal ê o prazo lnlclalmenle
sstâbslscldo será reaberto. ertcêto sê, inquestÍonavelmente"
a altoração nâo aÍetar a formulação das propostas,
resguardado o fe|âmento lsonômico aos licitânt€§.

Art. ,l8' - Os padidoE de ssclâreciÍnentos
refsronlês âo pr@ssso llcitatôrio serâo €Íviados ao
pregoeiro, atá trêe dlee úlds anterloree à data finda para
abertura da s€§são púbÍica, por meio ale&ônlco, na forma

Preieltun llunlclprl d. TÍLldela do Vale
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Executivo podará delegar as atrlbulçôes prwlstas nos
incisos I o ll ao r*ponsável pelo Setor de Licltaçõoe.

CAFITULOV
BO FIáÍIIEJÂME§TO DA CONTRATAçÂO

^rt. 
12' - Na fâso ds plansiâmento da

contrelâção por meio do pregrâo, na forma elstrônlca, será
observado o sêguinte:

I - Elaboração de Termo de Referência pelo
órgão requisitantê, com indlcaçâo do objdo de forma
pÍesisa, suíicientE e clârs, vsdadas espocifcaçôos quê, por
exceseivae, ineÍevantes ou d6nêc€6sárias. limltem ou
frustrom a competição ou sua realiação;

ll . aprovação do Tormo de Relerêncla pela
autoridade oompetenta;

lll - aprasentação d6 justilicaliva da
naceseidadô ds contratiaçâo;

lV ' elaboração do adital, estabelecando
criláÍios de aceita@o das propostâBl

.DOÍú

Examrnãr €
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do edital.

§1o - O pregoeiro respondrá aos pedidoe de
etclarscimentos no Brazo do dok dias úteis, conlado da
data de receblmenlo do pedido, a poderá requisitar
subsídios íormala âos ÍBsponsávels pda elaboração do
edltal e dos ansxos.

§2o - As rerpoctas aos pedidos de
esclarecimentos serão dlwlgadas pelo ristcxna e yincutarâo
os participantes e a admlnlshação.

Àrt. 19' - Qualquer psssoâ poderá lmpugnar
os termos do aditrãl do pregão, por rnelo elatrônlco, na
forma previsla no edital, atê três dias útds anteriorae à data
Íixada para aberlura da sessâo púlllca.

§lo - A impugnação não possui efailo
ouopensivo e caberá ao pregpsiro, auxiliado palos
rasponsáveis pela daboraçâo do edital e dos anexos,
decidir sobre a lmpugnaSo no prâao de dols dlas u{eis,
contadoda dâlâ ds rê6ôblm§nto da impugnação.

§? - A concsssão do efeilo suspensivo à
impugnação é medida excepcional e dwará ser mo8vgda
pelo pregoalro, nos âutos do processo da licltação"

§3e - Acolhida a impugnaçáo contÍil o êdital,
mrá dafinlda a publicada nova data para raalização do
oertamê.

cAPlruLOVtl
DÀ APRE§ENTAçÂO OA PROPOSTA E DO3
DOCUMENTO§ OE HÂB|L|TAçÃO

Ârt, 20'- Apôs a dlvulgaçto do edltal no sÍilo
elatrônico, os llcltantes encamlnharâo, qdusivamentÊ por
meio do sistsne, concomílantemgfits @m os documenlos
de habilllação adgldos no dlta[ propostâ com a dascrição
do obiôto ofsrtado ê o preço, atá a data e o horárlo
estabelecidos para abertura da sessão pública.

§lo - À etapa de quo trâta o capul será
encerrada com â ab€rtura da sessâo púHlca.

§29 - O envio da proposta, aoompanhada dos
documentos da habllitação exígl<tos no adltal, nos tsrmos
do disposto no câput, oeonorá por meio de chave de
âcesso e ssnha.

§3o - O licitânte dêdâíará. Êín canpo prôprio
do sistema, o curnprimento dos requisÍtoe paía e
habiliteçâo e a conÍormldade do suâ propostâ com as
exigências do edital.

§tl! - A âlsidade da dedaraçáo de que trata o
§ 4ê sujeitrará o licitante às sanções prevlstâs nesle Docreto.

§S Os licitantes poderáo ratirar ou subsütuir

rOoirl

a propoela e os docuÍnentos de habllltação anteriormente
insarldos no sblâmâ, alá a abertura da sessão pública.

§6r - Na slapa de ãprssôntação da propoetr e
dos documenlos da habilitagão pelo licltânls, obs€Ívado o
disposto no caput, náo haverá ordam de classifcaqâo das
propostas, o quÊ oconsrá somênts após os procedlmentos
dê quê trâta o CapÍtulo lX.

§P - Os doÊumento§ quo compõom a
prcpostâ e a habÍltürção do licitants mdhor clasalílcâdo
§oÍnonts serão dieponibllizados para avaliação do pregoelro
e para â«,sso públlco após o enconamento do Envlo de
lanc*.

§8' - Oa documentos complamêntars â
proposta e à habllitação, quando necessárbs à conÍirmagâo
daqudes exigidos no edital e já apresentados, serâo
sncâminhados pelo licitante melhor classlÍicado apôs o
onÊ€namento do ênvio de lences, obssÍvado o prazo de que
trata o § 20 do aí. 32.

CAPITULO VUt
DÀ ABERTURA BA §E§§ÃO Pü8UCA E DO E}IVIÔ OE
rál{cEs

AÍt 2l' . A soesão prblica na Ínlgmst será
aberta pqlo prqgoelro csm a utlllzpçâo de sua chave de
aesso e ssnha ã por{ir do horárlo prevlsto no edltal.

§t' - Oe licitantes poderâo participar da
sesaão públlca na lnlêmet, medianle a ulilizaçãla da sua
chava da acsso e sgnha.

Art ül' - O pregoeiro vsriÍlcãrá as proposlsg
aprcenladas e dacdassificará aquelar que não aebjam em
conÍormldade com os roquisltoe estabalacidos no edÍtal.

FarágraÍo únlca. A dsclasslfleação da
propostr será fundsmsntâda e registrada no slsteÍna,
acompanhado am tempo real por todos os parliclpantes.

AÍL 23 - O slstema ordanará
autômatieamêntê âs proposüâs classlÍicadas pêlo prêgoêiro.

Fafágraío únlco. somantê as propostãs
claeslficadâs pelo pregooiro parliciparâo da otapa do €nylo
ds lances.

^rt 
2'0" - Classlficadas as propostâ§. o

prqoeiro dará inlcio à íase compotitiva, oportunidâdô €íÍl
quê os llcitantes poderão ancamlnhar lances
exduslvamante por melo do slsteÍna eletrônlco.

§ro - O licitante será imedlatamente
inÍormado do recebimento do lanm a do valor cons§nado
no rs0l8lro.
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§r oferecer lances

§ucessivos, observados o horário ffxado para abertura da
sessão pública s as rêgrâs estabeÍecldae no edital.

§3o - O licitants somêntg pqdsÍá oÍÊrecsr
valor inferior ou maior percêntuâl de desconto ao últlmo
lancs por ele ofertado e registrado pelo sisterna, observado,
quando houvêr, o intervalo mínlmo da dlfarença de valor€§
ou de percentuaig Entre os lancss, que incidiÉ tanto enr
relação aos lances Intennediários quanto em relação ao
lance que cobrlr a melhor oferta.

§4o - Não seÉo aceite dois ou mais lânses
iguais e prevalecerá aquele que for recebldo e registrado
primeiro.

§5t - Duranta a sessão públlca, os licltantes
eorão informados, êtyl tempo real, do valor do menor lanco
registrado, yedada a identificação do licltante.

Art, 25" - Serão adôtarlos para o envio de
lances no pregão eletrônico os seguintes modos de disputa:

| . aberlo - os licÍtantes ãpressntârão lansês
públicos e sucêssivos, com pronogações, conforme o
crltério de julgamanto adotado no edllal; ou

ll - âberto a fechado - os licltantes
apresentarão lances públicos e sucgssivos, com lance final
e íechado, conÍorme o critérÍs de lulgarnento adolado no
edíüal-

ParágraÍo único. No modo de dlçputa
aberto, o êditâl preverá rntervalo mÍnimo de diíerança de
valores ou de porcentuais entre os lancos, que incidlrá tanto
em relaçáo aos lances íntermsdiários quanlo em relação ao
lancê que cobrÍr e melhor oferla.

AÍ1. 26" - No modo de dlsputa abârto, de que
trâta o inclso I do caput do art. 25. â êtapa de snvio"de
lances na sêBsão públieâ duraÉ daz mlnutos e, após isso,
será pronogada automallcamente palo sistema quando
houver lance ofertado nos úlümos dols mlnutos do per{odo
de duração da sessão pública.

§1o - A promrgação automáüca da etap* de
envio da lances, de que halâ o caput, será de dois minutos
e ocorrErá sucesslvamqrle sempre que houror lances
enviados nesse períoda de pronogaçâo, lnclusiye quando
sê tratar do lances intermediârios.

§Zo - Na hipôtese ds não haver novos lances
na Íorma estabelecída no capul e no § 10, a sesáo pública
será encenada aulomâticamenta.

§3o Encerrada a ssssâo pública sam
prorrogaçáo sutomálicâ pelo sistema, nos lermos do
disposto no § íâ, o pregoelro poderá, asseesorado pela
equipe de apoio, admitlr o rdnÍSs dã stâpe de anvio de

em prol da consecução do melhor preço, conÍorme
disposto nesto decreto.

AÍl 27" - l'lo modo de disputa aberto e
fuchado, de que trata o inciso ll do caput do art. ?5, â €tiapâ
de envlo de lances da sessão püblica têrá duraçâo dg
quinza minutos,

§1o - Encenado o prazo prwisto no caput, o
sistêma encaminhaÉ o aviso de Íochamento iminente dos
lances e, lransconido o perlodo de até daz minúoe,
aleatoriamente determinado, a recepçáo de lances sorá
automaticâmgnle encoírada,

§? - Encenado o prazo de que lrata o § 10, o
§isteína abrirá a oportunidadê parâ qus o autoÍ da oferta ds
valor mais balxo e os autores das ofertas com valorgs ató
dez por conto superiores àquela que possam ofertar um
lance final e Íechadc em até cinco minutos, qua será
sigiloso atá o encorramento deste prazo,

§3o - Na ausência de, no mínímo. três oí6ías
nas condíções de que irata o § 20, os autorc dos mdhores
lances subssquênts, na ordem de classiíicação, atá o
máxlmo de tr6s, poderão oferecer um lance final e fechado
em atá cinco mlnutos, guê s€rá sigíloso até o encenamsfito
do prazo.

§tío - Enerraaos os prazos estabelecidos nos
§ 2o e § 3o, o sistema ordenará os lancas em ordsm
crescente da rantaJosidade.

§5p - Na ausêncla de lancE llnal e Íadrado
classiÍicado nos têrmos dos § 2o e § 30, haverá o relnício da
etapa Íechada paÍa que os dernais licitantes, até o má:dmo
de três, na ordem do classificação, possam oÍerlar um
lanca tinsl e Íechedo sÍn até cinco mlnutos, guê §€rá
slgiloso até o encênâmenlo dEste prazo, obserrrado, após
eslia eüapa, o dlsposto no § 40.

§60 - Na hlpótase de não havar lÍcitante
o,lassificado na €tepa de lancê fechado que atenda às
exigênclas para habllitação, o pregoeiro poderá, auxlllado
pe{a quipe da apoio, mediante Justificaüva, admiür o
reinÍcio da etepa facfiada, nos tsrmos do disposto no § 50.

Art, 28'- Na hipótês€ de o sistema eletrónico
desconectar para o pregoeiro no deconêr da etem de envio
de lancss da sessáo públlca o psrrnanecêr acessÍvel aos
licltentê§, os lances conllnuarão sêndo recebldos, ssm
pr{uízo dos etos realízados.

Aú Zg'- Quando a dssconexão do eletema
eletÍônlco para o pregoeim persistlr por tempo superiq a
dez minutos, a §6ssão públlca será suspensa e relnldâda
somente dsconidâB vlnte e guatro horas após a
comunicação do Íato aos participantes, no sítio aletrônlco
utilizado para divulgação.
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30" - Apó6 envio de lancas,
haverá a aplicação dos crllênbs de desampale previstos
nos aú. 44 * art. 4§ da Lel tomplêmentar n! 12§, de 14 de
dezembro de 2006, seguido da aplicago do critério
estabelecido no § 2o do art. 3q da Lsl no 8.66ô, de 1993, se
náo houver licitante que atenda á primaira hipótese.

Art. 31" - Os cÍllárlos de desempate seÍão
aplicados nos termos do art. 36, caso não haJa enúo de
lances apôs o inÍcio da fase competitiva.

Parágrafo únlco. Na hlpótese de persistír o
empata, a proposta vencedora §9rá sortsada pelo sístema
eletrônico dentre as propostas empatadas.

CAPITULO IX
DO JULGÀIIENTO

ArL 32" - Encanada a dapa dE envio de
lances da sessão pública, o pregoeiro dEverâ encaminhar,
pelo sistema elatrônico, conlrâpÍoposta ao licitante que
tanha apresentado o melhor prêço, pâra que seJa obtlda
melhor proposta, vedada s nêgoeiâção em condiçôes
diferentes das preúsbs no edltal,

§1o - A negociaçáo será realirada por meio do
sistema e podará ser acompanhada pelos demais licitantas.

§2' - O instrumÊnlo convocatório deverá
estabplecer prazo de, no mlnlmo, duas horgs, conlaclo da
soticitação do pregoeiro no slsBma, para Énvlo da propostra
a, sô necessário, dos documantos complemenlares.
adequada ãê últimô lanEe oferlado após a negociaÉo de
guê trata o cãput.

Art. 33'- Ençerada a etapa de negoclação
de que trala o arl. 32, o pregoelro exarnlnará â proposta
claçsificada em prÍmeiro lugar quanio à adequação ao
o§eto e à compatibilidade do pr6ço ôm rehção ao márimo
estipulado para conlrataçâo no edital e vorificará a
habllitação do licitante confonns disposlçôes ds êdital,
observado o disposto no Capítulo X.

CÂPITULO X
DA HÂB|L|TAçÃO

Aí. &l9 - Para haàllitação dss lidtantos, será
exi g ida, exclusivam ente, a docum entaçâo relativa:

I - à habitttaçâo lurídlca;
ll - à quâlifiôâção táqnica:
lll - à qualifi caçáo oconômico-linancslral
lV - à rêgularidade Íiecal e trabâlhietei
V - à reg{aridada fircal psrants as Faasndas

Públicas estaduaia, disúital e munldpais. quardo
necessárlo; e

Vl - ao cumBrimmto do disposto no inciso

ÍÍiI
l*-

do caput do arl. 7e da Constituição e no incko
da Lai no 8.686, de 1993.do caput do art. 78

ParágraÍo únlco. A documanüação exlgida
pera alsnder ao dlsposto nos incisos I, lll, lV e V do caput
poderá ser aubstlluíds polo registro cadastral no SlcaÍ e em
sisterna semelhanto manüdo pelo MunlcÍplo.

ArL 3õ' - Quando permitida a participação de
êmprsâs estrangalraa na licitação. as axigánclas de
habiüfa§o sârão atendidas mediante documentos
equivalentas, inicialmente apresentados com traduçáo llvra.

ParágraÍo únlco. Na hipótêsô de o licilanüa
vencgdor s6Í sstrang€iro, para llns de assinatura do
contratio ou da ata de reglstro de prgços, os documentos de
que trata o caput serào traduzidos por tradutorjuram€ntado
no Pals o apostitador nôs tarmos do dispostos no Dêcrêio
no &660, de 29 de,fanelro de 2016, ou de ouüro qua venha a
substituí-lo, ou mnsdarlzados pelos respectivos
consulados ou embalxadas,

AÍ1. 36f - Quando permitida a partícipação de
consórcio dâ smprêsãs. sorâo exigidas:

| - a comprovação da existêncla de
compromisso público ou particular de constltuição do
consórcio, com indlcâção da empr63ã líder, que atEnderá
às condlçÕee de lldorença estabelecidas no edltal e
representaÉ as'consorcladas perante a Uniâo;

It . a aprosantaçâo ds documentãção de
habllitaçâo especificada no odital por âmpresa consorciâdâ;

lll - a comproração da capacidadê tácnicâ dô
consórcio pelo somatório dos quantltativos de cada
emprêsÍr consorclada, na forma êstsbdâdde no edttal;

lY - a darnonstração, por cada emprêsâ
consoÍciada, do atmdlmento aos Índlces contábds
daÍinldos no edltal, para fins de quallficagâo Bcon&nico-
Íinanceira;

V'â rêsponsabilidade solidária das empresa§
consorciadas pdas obrigaçõos do consôrclo, nas eiapas da
liciÍação e durante a vigáncia do conlrãto:

Vl - e obrlgatorisdsde de lideranga por
ompnâsâ brasilElra no consórcio formado por sÍnpr€seg
brasllêlras e estrangeiras, observado o dispoío no inciso l;
e

Vll . s constituiçâo e o ragistro do consórdo
ant€s da celebraçâo do contEto.

ParágraÍo únlco. Fica vedada a parllclpaçâo
de emprasa consorclada, na Ínesma licitação, por meio de
mals de um consôrclo ou lsoladamente.

Art" 37" - A habilitrçáo dos licitantês sorá
varificada alravts dar seguintes formas conforme
determinação do edltal por meio do SICÂF - Síslema da
Cadastramento UnlÍlcado do Fornecadores, nog
documentos por alo abrangidos. guando dos procadimonlo§
licitatôrios realizados pelos ôrgãos ou entidades que
aderirern ao SICAF, bem como akavés do próprio portal
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