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COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO-CPL

coxconnÊxcr,l púnt,tca x" ooyzozz
ruLGAMENTO DE RECURSO. DATA DO EVENTO:

03/0512022. A autoridade Superior Dr. Fábio Hernandez de

Oliveira Sousa, Secretário Municipal de Infraestrutura e

Serviços Públicos, toma público ojulgamento do recurso da

Iicitante: CONSTRUMASTER CoNSTRUÇÔES E

LOCAÇÔES DE MAQUINAS LTDA, e contrarrazões da

Iicitante MARAUTO EMPREENDIMENTOS E

CONSTRUÇÔES EIRELI, nos termos do art. 109,

parágrafo 4' da Lei 8.666/93, a decisão a mim submetida,

CONHECER, e NEGAR PROVIMENTO ao recurso

interposto pela RecorÍente, mantendo inalterada todas as

decisôes proferidas anteriormente por parte da Comissão

Permanente de Licitação - CPL, conforme consta na

respectiva Ata de 12 de abril de 2022, e informa que os

fi,lndamentos da decisâo encontÍam-se nos autos a

disposição das licitantes. Ante o exposto, fica designada a

sessão para abertura da pÍoposta de preços para o dia 13

maio de 2022, ás 09:00h, na sala de reunião da Comissão

Permanente de Licitação. OBJETO: Registro de Preços

para a Contrataçâo eventual e futura de empresa

especializada para execuçâo dos Sen iços de lnftaestrutura

Urbana no municipio de lmperariz - MA, conforme as

condiçôes estabelecidas neste Edital, Projeto Básico e

Planilha Orçamentária em anexo. Francisco Sena Leal.

Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL.

Publicado por: MARIA MARINÁ MATOS SOUSA

Código identificador| hocqklll50bh2022 05 01 1,1053 7

AVISO DE PREGAO ELETRONICO

PREGÁo ELETRÔNICo OO3/2022. SRP

A Comissâo Permanente de Licitação de ImperatÍiz MA,
rorna públrco o EDITAL PREGÀO ELETRÔNICO N"

003/2022- SRP OBJETO: CONTRATAÇÂO DE

SERVIÇOS DE LOCAÇÀO DE VEiCULOS

AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, EM CARÁTER

PERMANENTE, EM REGIME MENSALISTA, COM

QUILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADA AO

ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA

ADMINISTRAÇÀO PUBLICA MLINICIPAL
(ADMINISTRAÇÀO GERAL). NO PERÍODO DE I2
(DOZE) MESES. ABERTURA: 19 de maio de 2022 às

l0:00h (dez horas). cÓDIGo uASc: 453204. TIPO DE

LICTTAÇÃO: Menor Preço por Item. INFORMAÇÔES:

Rua Urbano Santos, n' 1657, Baino Juçara. lmperatriz

(MA). OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos

estão à disposição dos interessados, no horário das 08h às

l4h, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada

na Rua Urbana Santos, n' 1657, Baino Juçara, Imperatriz

(MA) para consulta gÍatuita, podendo ser obtido através do

site www,imperatriz.ma.gov.br/licitacoes e

www.gov.br/compras, ou mediante pagamento no valor de

RS 20,00 (vinte reais), a ser recolhido abavés de

Documento de Arrecadação Municipal - DAM (emitido

pela Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestâo

Orçamentária). Whigson de Sousa Cuúa Júnior -
Pregoeiro.

Publicado por: MÁRIA MARINA MATOS SOUSA

Código identificadoÍ: bkleeld I 7420:20503 140520

PREGÁO ELETRÔI{TCO OT9IZOZZ

A Comissão Permanente de Licitaçâo de Imperatriz - MA,
toma público o EDITAL PREGÃo ELETRÔNICO N.

019/2022 OBJETO: Aquisição de Material de Limpeza e de

Consumo, destinados a suprir as necessidades da Secreta a

Municipal de Educação e Instituições que compõem o

Sistema Municipal de Ensino na Manutençâo e

Desenvolvimento da Educação Básica. ABERTURA: l6 de

maio de 2022 às l0:00h (dez horas). CÓDICO UASC:

453204. TIPO DE LICITAÇÀO: Menor Preço por Item.

INFORMAÇÔES: Rua Urbano Santos, no 1657, Baino

Juçara. Imperatriz (MA). OBTENÇÀO DO EDITAL; O

Edital e seus anexos estâo à disposição dos interessados, no

horário das 08h às l4h, na Comissão Permanente de

Licitação - CPL, situada na Rua Urbana Santos, n" 1657,

Baino Juçara, Imperat z (MA) para consulta gratuita,

podendo ser obtido através do site

www.imperat z.ma.gov.br/licitacoes e

www.gov.brlcompras, ou mediante pagamento no valor de

RS 20,00 (vinte reais), a ser recolhido atraves de

Documento de Arrecadaçâo Municipal - DAM (emitido

pela Secretaria de Planejamento, Fazenda e Cestão

Orçamentária). Whigson de Sousa Cunha Júnior -
Pregoeiro.

Publicado pori MÀRI.A MÂRINA MATOS SOUSA

Assinado EletÍonicamente Com Certificado Padrão ICP-Brasil e Carimbo de Têmpo, em conformidadê com a
Medida PÍovisória No 2.200.2, de 2001, garantindo autenticidadê, validade juridica e integridade.
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RI§ULIADO DE HABILITAçIO
ÍoMADA D€ PntçOS N. 1/20t2

PâOCESSO ADMTNTSTRÂTIVO N. 070/2022.
A Prêléitu.. Municipàl de sofr Jâ.dim/MA, .través dô ComGslo pe.hanentê de

lrctaçáo-CPL, tornà público o res! rado do i! Sam.nro dos O@!menrot de fabititação da
Tomedâ de Preçor n' 001/2022 relerente à Conti.r.çlo de pesro. juridice cspecii iraaa
pàra â conriruçào d. ercolôs com 0r (uma) s a €m váriot plvoados no Múnicipio d. 6om
,àrdim/MA, PÍoce§ro Ádoinirt.àtivo n' o7ol2022 Co.lorme a aíátis! dà Comissão
Peíhaôenre de li.it.çao do Mu.icipio e do pà,ecer do setoÍ d. ênsênhânâ do monicíDio,
cheSou.se ao t€t!inle julSômênto: As emp.e$t hôbilit.dar rão: 1, PS OSRÀt E pROlErOs
DE ÉNGINHÀRIA LTDA, CNPJ N9 63,571.137lMO1-16;2.A R CONSTRUIR CONSÍRUçÔEs E
SERVIçOS EIRILI, CNP] Ne 20.000,230/00O1-68j 3 n À ASSESsORIÁ E EMPREENOTMaNÍO5
rToa, cr\rPr sob o nr l7 !82 4Jtlooo1.70. 4. r R coNsÍRUçÔFS F (oMiroo trÊELt. cNp.
,ob o re 09 584 688/000r.79: 5- M x GESTAO COT,|STRJCÃO t LO(ÁCÀO EtqLU Lpp, C\p,
Nc 27.896,52210001.70. As thpretas .ão hablllrâdâr sào: 1- VANOEÊúN p SANTO5
EIRELLI, CNPI Ns 09 050.814/0001-05i a, Não.p.es.nbu o comprov.ntê de sêguÍoj b, O
aleíado qúe câpàcidâde técn ca há divêrsêncià do con$aro de tíabalio com a ênge^hena
e or atêstàdot âpreientôdor; c Não agrerêntoú Cf,C do conradoí. 2 tOS
EMPREENDTME!'ITOS ÊrREo €PP, CNP] sob o .e 19.541608/0001,s1: â aoreiento! a
c.ddão negativá de íalência apeoas dô Disrriro Fedêràl ê teíirório§ € não do seu Ío,o
coíespondente. 3 . ,ost RO§rNÀLoo RtBEtRo EARROS LÍDA. cNpl Nq 08.866.31r/mo1.17:
à. Càdàí,ô muncrpal íorà do prá,o 4. tct CONSIFUçOfS a StnVrçOS trllL, ctpr r,lr
?6825.?5J/00OI.98 à. \ao.pÍe5€nlou o reguro aáràntià. b Cad.3rro mun(,pàt rorà oo
p'a:o. 5 . M5LIl, SERV çOS arRLLr, CNP] \t 10 515.079/0001-ó7 a. ce.toão do co.làdor
dverta do responráve pelo bâla.çoj b. Não comrrovou a lincutação do.êsponlávet
iéc.ico, c Certidão .§pêcíi ca e rtmplificãda vêncidas,6.A pEREtÂA NASC MENÍO FTLHO
- EPP, CNPI Nr 16.793 015/0001.65 a. Não apresêírou a ceíidão dê fàlên.ia. Oesta iorma,
.5tá aberlo o oràro de 05 k n.o) dEs pà'à lre Oorçào de rerl.so .o1 t.rmor oo a.t 109

'n(iso ', àl'.eà "b', da ter reoe'àl rc 8.666/1991 Os.utos oo p,ocerro Adm nEt.atrvo
enco.tram se .ôh vrstâs ãos inte.€$adôs na Com t5ão P€.manêniê de Lcrrâção - Cpt.

Bom JardimlMÁ, 2 de maio dê 2022
NGÂIO SILVÂ DOs 5ÂITTO5

pretrdenrê dô cpL

DANTEt ÁRÂúlo cosTÂ

MÁRGAREÍH TATCHER DE SOUSA OLIVIIRA
tquip. de Apoio

PREFEITURA MUNICIPAT DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

RE rÍrc çlo
ÊRRÂrÁ ÂO ÊXtRÂlO OO CONTRÁTO N0.78/2022. RtÉ CONCORÂENC|Â pIJBUCÂ

0ol/2022, n. re!ào r' l. .r 70. o,ltrrã 206 tê(. l.nà l, d€ aD,rl de 2022, oo o'.,'o
OÍc'ál do Jnrào. nô PLDh(.Ç3o do Lxtrdo do (ontràto d. rj nl2o72 o^de teÉ B/2072

PREFEITURA MUNICIPAI. OE IGARAPÉ GRANDE

avtso DE i-tctT çÃo
ÍoMADA DE PilçOS ilr 5/20!2

oB,tro_ pavrME\ÍÀçÀo. iEcapEÁME\To f cÂtçÁMENÍo oF vtas No vuNrcrpto o!
IGARÂPa 6RAN0E/MÂ. de acordo rom o qle etl.ber.c€ a re' 8666 dê 2r dê,unt-o dê
1993 DAra DA srssÃo 19/05/2022 Hoúiro 08lo,rorae rocar oep.nà;.nto d.
Li. teçõe§ dà tuere'tJr. Mur'('pà' de ttàr.pe Grdnde . MÀ, íto à ruà São tr..(D(o, r/rr,
Cenrro. lNÍOnMÂçóE5. \a s.de dà Preiertu.a Mun(,par dê rsàÍàpe Crande . MA, r,ro â .J.
São trancisco, ,/nt, c.nrrc dê Sêau^da a sexta (êr.ro Íeirdos) dâ5 08roo à5 t3:oo e
.lravés do ôo$o endereÇo eletrô.lco http //www.itarâpegrande.ma.gov.b. E.MA|L:
cr1 Sarrpe@gmãil.com.

Àvtso oE LrclIÂçÂo
PRECÃO rLEÍRôiatCO Nr 3/2022 . sf,P

A Cô- lráo Perr..elre oe trctrà(ào óê rmoêr.tlz.MÂ tô.nà .ubr,.ô ô
tDrrÂr pRE6Ào ErFTIôNco Ne ool/2022. jqp oBtFró, co\rnalAaÀo DE lERvcos
Dt LocÁçtro oE vtícuLos auroMoÍoFts, tEM MoToqtsÍÀ. fM cÂÂÂitq
PERMÁNEÀITT, EM ÂEGIME MENSÂLISIÀ, COM QUILOMETiAGEM LIVN€, DEsÍiNADA ÂO
aTENo MtNTo DÀ5 oEMÀt{DÂs DÂ ÂDMrNrsÍRÁçlo púBLrca MuNtctpÂt
(ÂOMINISTRAçÃO GEBAL}, NO PIRíOOO DT 12 {DOZEI MEsES, ÂEERIURA: 19 dê MA]O
de 2022 a§ 10:00h lder ho65) cóoi6o ua5c: 451204. Trpo oE lcrrAçÂo: Menor
PÍeço po, r!êh TNFORMÁçÔIS RLa Urb..o srnror, re 1657, B.ro Júç.rj. 'mperil.r
{MÂ). OBÍa\çÀO DO tDlTÂL O Édn.l e ieu, arêros .srào a dúp6ição do3
ntê.eesàdo3, no ho.áno das 08h à3 1ah, .. comúsão Permân.ntê dê ricitação CPL,

sltuada nà Âoa Urbr.a slntor, ne 1657, Sáirío Júç.r., rmpêrar.ir (MÂ) pa,a coôsuha
8râtulta, pod.ndo ser obtido âlravée do rit€ ww.imperaÍir.ma,gov.brlti.itacoes e
www.sov by'comprâs. ô! medi.nte pa8amento no valôr de RS 20,00 (v nre reahj, a ser
iecolh do arrãvés d. ooclmentô de Arr.ced.ção Municipât OÂM (emirido perã
SecíetaÍia de PlanêjàmenIo, Fârendâ e Ge5tào O(amenráiiâ).

wHrGsoN DE sousa CUNHA ,úNroR

PREF€IÍURA MUNICIPAT DE IGARAPÉ DO MEIO

Âvt50 0E aotaMar{ro
piÊGlo EttTnôMco Ni 5/2022

A PreÍeitura Municipâl de rgar.pé do Meio. MA, por meio dã Pre8oeirâ Olicia,
Portarlã 026/2022, rorna público ào3 lnteretsados que faÍá ljciração nâ Ínodâlidade Pregão,
na ÍoÍma tlêrÍónica, Modo de dirputa: Àbê^o, do tipo menor píeço por item, p.lo sistema
de reSiíro d. pr.ço5,.utoriz.d. pelo Procêero nr 45!/2022, proceío cojo objeto é a
r6ação dê tendât ptâmdal, san'táÍior químicor, trâdi dê protêçlo ê lêchamento metálico
perà o Municlprc de rtârapé do Meio. MÂ, mar.adâ para à§ 09h;00hin (horário de
Brasília) do dia 05 d. ábíl de 2022, ,oi ÁorÀDA dêlido : nao ineerção â rempo do! iiens
poí probl.mas op.r.cio..i5 no proSrana utilüado pars condução d. s.itão Públicã do
P.ê8:o Elêlrônico. Efr juizô dê opoftunidade e conwôiênciâ, pêriinê.te e rúficiente p.ra
lostiÍicâr ra .oôdura, decidê-se por.e.lirar a âbênura da ti.it.ç,o .m episreÍê no dia 17
de mâio de 2022 às 09100 horas O .êleblúenro dâs propostãs, abênura e dtsartá d€preçot 3.rá erclusivame.t. por fleio elerrônico, no éndereço:
ww.licitãiBãrap.domeio.com.br. O editil complêto eíará à dlspotiçâo do3 inte.êslados a
parir da data dà publicâção io ritêr www.licitáigarápedomeio,.om,br e sisrêma de
A.omDanhómênto de Contrâtaçõ€§ Públicâ5 - SÂCOP. EsclaÍecimentos âdidona 5 pode.ão
5er obtdor ôÍavé, do.-mâil: li.hâr8ârâpedoneio@8mâll..om.

paTRÍcta oa stLVA cÀu2

RtlulÍaoo DE HÁôtúTAçÂo
TOMÀMÂDA Oa PitçOs Nr Z/a022

Á Com[sàó Especiã de Lic]t.ç,o da cidâde dê 8.ràpé do Meio - Ma,
desig.ada p.la Po.làrle n'28/2022, roha públlco, p.ra co.hêcimênro doi licira.tes e de
queft hait po$ã inrere$âr, conÍohe €itâbêlecido.a 2t Árà de abênu.â ê lulSamento
e coníoímê crité,ios estabelecido§ no Edital d€ Tomàda de Preç05 ne OO2l2022
lconlÉlação de emprêsa êspeciali!ãda nâ €recuçâo de obra de consÍuçãô dô P.édlo
Modeo.o Murcipro de lBarape do Meo VA,, cheBou * ao t.gu,.te'errlraoo.A
ehpresa co\sliuMArs coNsrRuçoEs E sEivrços -roÂ. àp,r!.nlou c..tdào N.8at.vô
êm maté(a í.liment:r, corcordârári. ! de rêcupêração judiciel . .xÍ:ludi.r.l .t.àvé! de
íotocópia 5em r devida ruteíti.açào po. Cartório Compltênre ou 5eryido. da
Adminrstrôção Pública, como também, nào .prêrentou a oí8ihal na ee5eão pêra a
.ealiração da devidâ autênti.àção, coníormê eri8. o ltem 7, rubltem 7.8 do Editâl n!
002/2022; ap,es.ntou a DeclâÍação ro.fr.l (hdicação Responráve lécnico) eeó e5r
.5sinada gelo profiseional indicàdo, contôrôe eriSe o ltem 6, eubitêm 6.a,.linêa d) do
Edilã nr 002/2022 e não aprer€ntoo comprovâr5o de pí€íação d€ g.rantia para
mànLtenção da proDoÍa, co-eroodente. 1% (uó por (e1toj (d.t.8o 31. 

'ncso 
lrl de te,

8666/91), co.íormê êige o 
'tem 

6.3"hrt.n 63, a1-ea.)do Ed'ta .r 001/)01), re4dô
a$im, co.siderada rNABrLrlaoa. a emp.e!â 8x EMPiEENDTMENTOS TRANSPORT€S E

SÊÂvrçOS lrRtlr, nâo arreentou a comprovàção dê Âegiíro e Qu(açáo d. Empr8à ê do
Âesponrável Ié(nrco .o Conselho Region.l .te E.6enhà,'à e AgroFo-ã CREA e/ou
Coneelho de A aurtetur. ê l./rbãnúho CÁU, co.ío úe er8e o lrem 6, sub'tem 6./t, àhneà
a) do tdiiâ ne 00212022, te^do àssim, coôrid.râdâ rNÁorLrÍaoÀ,Â êmpreea T Dos
sANTOS TMPREÉNDrMtNÍOs, àpresentou Ce.tidão Nêaâtiva eó h.taria ,alimentar,
concoÍdaláíi. ê de rêcup€Éção judicõl e ei.ajudichl, VENCTOÁ 9.ra a dara de
apresenl.ção dot documêntos de h.bilt.çao; õão ap.erêntou ã comprovârão de Re8isÍo
e quitaçào do Responsável Tó.nico no Conselho Regional de Engênhaia e aSronomia,
CREA e/ou Consêlho de ArquitetuÍ. e Urbânismo CÁU, conÍo.mê .xise o ttêm 6, §ubirêm
6.4, alÍne. a) do Éditál nc 002/2022 e âpÍerentou Atestldo em nom. do nespoôsálel
Técnico, a.ompanh.do da rcspêcliv. C.rtidão de AcêNo Técnico.CÁT, comprovando â
r$poôr.bilid.dê técnica poí obrà com c.racre.ísricàs ONEnGÊNÍÉ .o obiero da licitação,
lo8o, .ro comprovo! à âptidão p . desempenho de ativid.de perrlnêntê e comDatí!êl
êm caracte.ilticas com o objeto dena licitação (l.circ ll, § 10 do An 30 da Lei Fede.al
8.666/93), co.Íome êrige o rêh 6, tlbitem 6.4, alinêa 0, súb.rii.a t.1) do Édila ne
002/2022, ,ê.do.$im, <o.tideradã lNÁB|L|IÁDÂ Â empresá TRaVO SlRvlçOS tToÀ, n,ô
ãp.erentoú dêcla,ação Íorúál de Pl.no Connêcim.nto dôr Condiçõ6 d€ VBtoria aerinâda
pelo responrávelrécnicó, co.forúe êr8ê o rrem 6, subirem 6.4, a Íner b), 3!b alinea b.4)
do Ediràl ie 002/2022, aprêsentôu âs Declaí.ções assinadãs por meo de cêrliÍic.do
digital, côm ersinârura anrerior à datõ do documênto, evanrando indicioe de fá riilcaçãô
e ap.ese.tou Alêíado efr iomê do Âetponeávêl Técnico, acompanhado da respectiva
Cenidâo de Acê.vo Íécnico-CÂÍ, comprov.ndo â rerponsabilid.de técni.a por obra com
caÍàcterísricas oTVERGENTE ão objeto dá liQteç,ô, logo, não cohprovou a apridão para
desempenho de alNidãde pertinenre e comp.tlvel eô carádeírncai com o objeto desra
licitação (ln.ito ll, § 10 do Art. l0 da Lêi tede,âl 8.666/93), coníorhe erl8e o rtem 6,
subileh 6.4, ãrinêa f), rubalínêa,.1) do Edil.l n! 002/2022, sendo as5im, co.5iderada
lNABlLl-lAoA. Â empresã F FRAZÃO tlMA EiiELl, nào.pretentou a píov. de intcriçào no
Caêtt.o de Contribuinte Êstedúâl ou Munr.ip.l, rel.tivo .o domi.ilio ou tede do
proponenrê, p.nin.nle áo ramo de à.vdade e .oheárivêl com o obl€io da ,retenre
Licrtação, coníorme exige o ltem 6, subrlêm 6.2, allnêa h) do Ediia .s 002/2022;
áprete.tou à prov. de rêgulàndade com a Fôle.da Fede.al, mêdiante âprer..tâçãô da
Cêrtidão Nê8arlv. dê Débito5 f,elattvot a Íribltos ted€.air e à Divida Ativâ da Uôião,
VENCIDA parà ã data de aprêsentâç5o do5 documentos de habilitação; não aprêleôtou o
Ce(iiicado dê RêB!àridade do [GTS, emtldo pelâ Calra Económl.â Federrl, conlorme
eÍge o rtem 6, slbitem 6.2, àlin€â d) do Ed tâl ô! 002/2022j não âpresento! a PÍova de
Regularidôde pêr.nte a Farenda Múnicip.l, cônÍôífte exiSe ô rteln 6,5ubliem 62, ôlineã
f) do Édnâl nt @7/2022) tão àp.esento! Cenidão Negativa êô óâréri. lâlimênraí,
concordatáÍa e dê Íecupêração judi(i. ê extrajudici.l, coníorme erige o ltem 6, rubitem
63, àlh.à b) do Edir.r 

^.002/2022; 
rao âprêsê.rou.omprovàçáo d. p.ett.ção de

8aíantiá p.ía manulençào dã propoía, co(espondente â 1% {um por cento) (ãrrigo 11,
i.oso lll dâ Lg 8 666/93), coníorme erge o nem 6, súbitem 6.3, allne. c) do Ed(.I ns
002/2022; não apres.nlou a comprovaçlo de ReSiltro e Qultação do ResponrávelÍécnico
no Consêlho iegional de Éngê.ha.ia ê Agronomiá .CREÀ ê/ou Conselho de Ârquitet!Ê e
Urbanlsmo CAll, co.forme erige o llem 6, subilem 64, âlineâ àl do Edit.l ne 002/202?;
não apresentou dêd ação Íormal dê Pl€no Conhecinerto dar Cô.diçóes de Vlsloía
a$inada pelo re5ponsável té.nico, coníormê êri8e o ltem 6, tubitem 6.4, alínea b), sub
ali.eã b.4) do Edtàl .c 002/2022t não aprerênlôu dêclíâção loÍnal, de ql)e os
equipahe.tos nêc.ssários d. qu. rr:lâ o Ân.xo lr estarão disDoniveis..m pêrfêit.,
condiçõês de lso qúando dá conÍat.9ão dâ5 obrar, coníorme erige o hêm 6, rubitem 64,
arinêã c) do aditâi 

^, 002/7022: 
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.omprovo! o víncúlo p/ofirsloôàl parê coB o

ea.aÉ Granoe MA. j oe ma o oe 2022
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Retator

PR€FEITURA MUNICIPAL DÉ IMPERATRIZ

^vrso 
oa LlcÍÍÁçIo

PiaGIo aLEÍiô rco tr t9l2022

A Comirsão-p.,óanê.t€ d. L'clação dê tro.,à1,tr MÂ. ro'nõ pubtrro o
to|IAL pREGAO ELETRONICO Ne 019/.2022 OB,EIO Aqureçáo de Màten.t d. I'ap.r.
e de Co.t!mo, delthadôr â suDrir ar nê.ê$id.d€s da Secreraria Mu.icipãl de
Educação e lnstllolÇôer que comDôem o Slrtema Municpal de lnsino nâ Manutênção
e Derervollrherro da Edu.ação 8àí(à ABtRÍUrÂ 16 dê maio dê 202):! 10.00h {der
hor.5). CODIGO lJA56. !t120,t. TrpO Dt LrCrIÀÇÃO. M€^ôr Pre(o oo. rrem
lNtoaMÀÇÓES: iua Urbaôo 5a.to5, ôe 1657, 8.nrc luçôÉ. tmoeratriz (MA). OBIENCÃO
0O aorÍAt: O Edirâl e 5.ur anêxos estão à di3ponçao doi inrêre$ados. ôo horlrio des
08h às 14h, .a ComBsao Permaneôre de Lic taçao . CPL, s,ruada nâ Ruâ Urb.nâ Sà.tot,
ne 1657, SairÍo luçàrâ, l6pe.at.l! (MA) pâra coffulr, 8íaruirà, podê.do sê. obtido
aÍ:vé5 do 5ile wew.impêreÍt.ma.gov.b/|citacoes e ww Bov.brl<omprôs, o!
mêdi.nte pegarnento no vãlor dê FS 20,00 (vinre reaisl, a se, .ecolhido áÍ.vés de
Documenlo de Atrêcadaçãô Munkipa - DAM (êmitldo pelâ secrerârla de Plãn.jamenro,
Fa:enda e Genão Orçâmentária).

wHrGsoN oE sousÂ CINHA rúNron
Prêgoeto

iT§ULÍADO OE JUIGÀMENTO
coNcoR8Êi{crÁ pútucÂ N. t/2022 ,cpL

IULGAMENÍO DE RECUÂSO DÀÍA DO EVENIO: 03/05/2022
A a!roíd.de 5uperioÍ DÍ. Fábio riêÍn.nder de Oliveirà Soúta, 5ê.rêtáriô

Muni.ipâl de lnÍraenrúturà e Sêrv(o§ Púbii.or, toha púbti.o o Jutgâmênro do.e.q6o
d. ricitanter coNsTRlJMAsÍEF CoNSÍRUçÕES E LOCAÇÕÉ5 Dt MAQUTNAS LTDÀ, ê
conrrôrarõê5 d. licirante MARAUTo EMPÂtEN0rMÊNTos E coNsTRUçõEs Ethtu, no5
termot do àn. 109, p:íátr.lo 4s da Lei 8,666/93, e de(úão a him tubmetrdá,
CONTiECEn, e NÊGAR PnOVIMÉNTO ao recurso inrerpoío pela Recoíênte, màntendo
,nJllerâd. lodas a5 d.cÉões proÍerdar ântêíormente por partê da Com,$âo
pe.Banê^te dê ticilação CPL, conlorm. .on3tà n. relpectiva Áta de 12 de âbíl d.
2022, e iníorhà que os íondamênIos da dechào encont.am+e.o5 aurot à d6poriçao
da5 hcila.les Anlê o .rpoíó, íi.â desr8.âdâ a se$ao pàra àbênura da propoía dê
preços pa.à o d,à l3 maio de 2022, á5 09:00h, na salã de íehião dà comisrão
Pe.manente de Li.tâção OBIEÍO: ReSisr.o de Preços parâ a Contrãtâçào êvênruâ e
luturà dê empresa.spêcl.li..da para execuçào dos Sêruiços de lnfrã*kúrura Urb.n.
no nunlcipio de mperatri: - MA, con,orme a3 condçõ€s esrâbeecidàs nene Edi!ã|,
Píojeto Básico e Planilha O(ahentáriâ em aneto.

FRA'iIC sCO SENA LEAL
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