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PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO FéLIX DE
BALSAS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021/SRP

AVISO DE LICITAÇÃO
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021/SRP
 
A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SÃO  FÉLIX  DE
BALSAS/MA,  através  do  Pregoeiro  torna  público,  para
conhecimento  dos  interessados  que  realizará  no  dia  28  de
janeiro  de  2021,  às  08:00  horas,  Licitação  na  Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 01/2021, tipo menor preço,
tendo como objeto o Registro de Preços para futura e eventual
aquisição  de  Gêneros  Alimentícios  para  atender  as
necessidades  das  Secretarias  e  fundos  pertencentes  a
prefeitura municipal de São Felix de Balsas/MA. O Edital e seus
Anexos  encontram-se  a  disposição  dos  interessados  na
Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizada na Praça
Três  Poderes,  s/n,  centro,  CEP:  65.890-000 –  São Félix de
Balsas/MA,  no  horário  das  08h00min  às  12h00min,  onde
poderá  ser  consultado  e  ret irado  gratuitamente.
Esclarecimentos adicionais no endereço supra ou através do e-
mail cplsaofelixdebalsas@gmail.com.
 
  São Félix de Balsas/MA, 12 de janeiro de 2021.
 
Ramon de Souza Moreira
Pregoeiro Municipal
 

Publicado por: ISRAEL LEITE ALVES
Código identificador: 92bc3b5b8d3d83cb63271cdfbb2522e8

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021/SRP

AVISO DE LICITAÇÃO
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021/SRP
 
A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SÃO  FÉLIX  DE
BALSAS/MA,  através  do  Pregoeiro  torna  público,  para
conhecimento  dos  interessados  que  realizará  no  dia  28  de
janeiro  de  2021,  às  10:00  horas,  Licitação  na  Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 02/2021, tipo menor preço,
tendo  como  objeto  o  Registro  de  preços  para  eventuais  e
futuras  aquisições  de  material  de  higiene  e  limpeza  para
suprimento das secretarias e fundos do município de São Felix
de  Balsas/MA.  O  Edital  e  seus  Anexos  encontram-se  a
disposição  dos  interessados  na  Comissão  Permanente  de
Licitação – CPL, localizada na Praça Três Poderes, s/n, centro,
CEP: 65.890-000 – São Félix de Balsas/MA, no horário das
08h00min às 12h00min, onde poderá ser consultado e retirado
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra
ou através do e-mail cplsaofelixdebalsas@gmail.com.
 
  São Félix de Balsas/MA, 12 de janeiro de 2021.
 
Ramon de Souza Moreira
Pregoeiro Municipal
 

Publicado por: ISRAEL LEITE ALVES
Código identificador: 97ec61e238983d11dc71d1e04bac5469

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021/SRP

AVISO DE LICITAÇÃO
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021/SRP
 
A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SÃO  FÉLIX  DE
BALSAS/MA,  através  do  Pregoeiro  torna  público,  para
conhecimento  dos  interessados  que  realizará  no  dia  28  de
janeiro  de  2021,  às  14:00  horas,  Licitação  na  Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2021, tipo menor preço,
tendo como objeto o Registro de Preços para futura e eventual
aquisição  de  Combustível  para  atender  as  necessidades  das
Secretarias e fundos pertencentes a prefeitura municipal  de
São Felix de Balsas/MA. O Edital e seus Anexos encontram-se a
disposição  dos  interessados  na  Comissão  Permanente  de
Licitação – CPL, localizada na Praça Três Poderes, s/n, centro,
CEP: 65.890-000 – São Félix de Balsas/MA, no horário das
08h00min às 12h00min, onde poderá ser consultado ou retirado
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra
ou através do e-mail cplsaofelixdebalsas@gmail.com.
 
São Félix de Balsas/MA, 12 de janeiro de 2021.
 
Ramon de Souza Moreira
Pregoeiro Municipal
 

Publicado por: ISRAEL LEITE ALVES
Código identificador: 1038e0e8f04dabb5663f7d6ed1923c4e

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 001/2021- CMSFB -
MARCOS ANDRÉ DE CARVALHO MENEGON

PORTARIA DE NOMEAÇÃO  Nº 001/2021- CMSFB 
 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DE
BALSAS, com o mandato que se iniciou em 01 de janeiro de
2021  findando  em  31  de  dezembro  de  2022,  no  uso  das
atribuições  que  lhes  confere  O  REGIMENTO  INTERNO  da
CÂMARA MUNICIPAL bem com o disposto na Lei nº 208/2017,
resolve:
NOMEAR
Art. 1º - Nomear o Sr. Marcos André de Carvalho Menegon,
brasileiro,  solteiro,  advogado inscrito  na OAB/MA nº  21636,
para  exercer  o  cargo  em  Comissão  de  PROCURADOR  da
Câmara Municipal de São Felix de Balsas-Ma
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cumpra-se e publique-se.
  São Felix de Balsas (MA), 05 de janeiro de 2021.
  ALESSANDRO MARTINS SANDES
(Presidente da Câmara Municipal de São Felix de Balsas-Ma)
 

Publicado por: ISRAEL LEITE ALVES
Código identificador: 2020665f6660dc7c623df08b8398a146

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 002/2021- CMSFB
MARCELIA MARTINS OLIVEIRA FRANÇA

PORTARIA DE NOMEAÇÃO  Nº 002/2021- CMSFB 
 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DE
BALSAS, com o mandato que se iniciou em 01 de janeiro de
2021  findando  em  31  de  dezembro  de  2022,  no  uso  das
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atribuições  que  lhes  confere  O  REGIMENTO  INTERNO  da
CÂMARA MUNICIPAL bem com o disposto na Lei nº 208/2017,
resolve:
NOMEAR
Art.  1º  -  Nomear  o  Sr.Marcelia  Martins  Oliveira  França,
bras i le ira ,  casada,  portadora  da  C. I .R.G  sob  o  n
°020465472002-9  SSP/MA.,  para  o  cargo  de  Tesoureira  da
Câmara Municipal de São Félix de Balsas.
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cumpra-se e publique-se.
  São Felix de Balsas (MA), 05 de janeiro de 2021.
  ALESSANDRO MARTINS SANDES
(Presidente da Câmara Municipal de São Felix de Balsas-Ma)
 

Publicado por: ISRAEL LEITE ALVES
Código identificador: 4afbaf5b3e798e2d9ac43b9e98f4b339

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 003/2021- CMSFB
NATANIA MARTINS OLIVEIRA

PORTARIA DE NOMEAÇÃO  Nº 003/2021- CMSFB 
 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DE
BALSAS, com o mandato que se iniciou em 01 de janeiro de
2021  findando  em  31  de  dezembro  de  2022,  no  uso  das
atribuições  que  lhes  confere  O  REGIMENTO  INTERNO  da
CÂMARA MUNICIPAL bem com o disposto na Lei nº 208/2017,
resolve:
NOMEAR
Art.  1º  -  Nomear  o  Sr.  Natania  Martins  Oliveira,  cpf  n°
047.798.853-96  para  exercer  o  cargo  em  Comissão  de
SECRETARIA pela Câmera Municipal de São Félix de Balsas
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cumpra-se e publique-se.
   São Felix de Balsas (MA), 05 de janeiro de 2021.
  ALESSANDRO MARTINS SANDES
(Presidente da Câmara Municipal de São Felix de Balsas-Ma)
 

Publicado por: ISRAEL LEITE ALVES
Código identificador: e1f569badfcd5854aa14024778615906

PORTARIA Nº 055/2021/GAB

PORTARIA Nº 055/2021/GAB
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FELIX  DE BALSAS,
ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelos artigos 5º, inciso II e 37, caput e inciso XXI,
Constituição Federal, combinado com os artigos 6º, inciso XVI,
38, inciso III, e 51, caput e § 4º, da Lei nº 8.666/93,
RESOLVE,
CAPÍTULO  I  –  DA  CRIAÇÃO  E  COMPOSIÇÃO  DA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Art.  1º  Fica  criada  a  COMISSÃO  PERMANENTE  DE
LICITAÇÃO – CPL, da Prefeitura Municipal de São Felix de
Balsas – MA, composta de 3 (três) membros, com mandato de 1
(um) ano, e   01 (um) secretario (a) facultada a recondução no
período seguinte de apenas 1 (um) dos membros.
§  1º  A  escolha  e  nomeação  dos  membros  da  Comissão
Permanente de Licitação caberá a autoridade competente.
§ 2º São impedidos de integrarem a Comissão Permanente de
Licitação:
I – Tesoureiros ou Secretários Municipais;
II – Servidores dos Setores de Compras ou almoxarifado;

III  –  Servidores que respondem a processos administrativos
internos por suspeita de desvio de conduta;
IV – Contador e Vereadores.
Art. 2º Ficam nomeados os seguintes Servidores para compor a
Comissão  Permanente  de  Licitação  –  CPL  de  São  Felix  de
Balsas, Estado do Maranhão:
I – PRESIDENTE: RAMON DE SOUSA MOREIRA
II – MEMBRO; ADÃO MARTINS FERREIRA
III –MEMBRO; WANDRA DO SOCORRO MARTINS
IV - SECRETÁRIO (A); GABRIELA MARTINS OLIVEIRA
CAPÍTULO  II  –  DAS  ATRIBUIÇÕES  DA  COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Art. 3º Cabe a Comissão Permanente de Licitação, consoante
estabelecido no ato convocatório da licitação:
I – receber e, se for o caso, manter sob guarda os envelopes dos
proponentes;
II – abrir, em sessão pública, os envelopes de documentação,
examinar os documentos;
III  –  apresentar  e  julgar  habilitados  ou  inabilitados  os
proponentes;
IV  –  abrir,  em  sessão  pública,  os  envelopes  de  proposta,
examinar  e  preparar,  seguindo  o  critério  de  julgamento,  a
planilha dos proponentes qualificados;
V – receber e processar os recursos contra seus atos;
VI – remeter o processo às assessorias solicitando pareceres e a
autoridade competente para manifestação;
VII – praticar demais atos inerentes às suas competência.
Art.  4º  Cabe,  ainda,  à  Comissão  Permanente  ‘de  Licitação,
conforme estabelecido no instrumento convocatório:
I – julgar a licitação;
II – receber e processar os recursos contra seus atos;
III  – remeter o processo devidamente instruído a autoridade
competente  para  decidir  os  recursos  interpostos  quando
mantiver sua decisão;
IV  –  remeter  o  processo  à  autoridade  superior  para
homologação e adjudicação;
V – praticar os demais atos inerentes à suas competências.
CAPÍTULO III – DAS ATRIBUIÇÕES DA PRESIDÊNCIA DA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Art. 5º  Compete ao Presidente da Comissão Permanente de
Licitação:
I – abrir, presidir e encerrar as sessões desse colegiado;
II – anunciar as deliberações desse órgão;
III  – exercer o poder de polícia nos locais de reunião desse
colegiado,  requisitando,  via  autoridade  competente,  a
necessária força policial para a manutenção da ordem nesses
locais  e  dos  atos  proferidos  e  requisitar  essa  força  para
restabelecer a ordem;
IV – rubricar os documentos de habilitação e os relativos às
propostas;
V-  resolver,  quando forem da sua competência decisória,  os
pedidos verbais ou escritos apresentados nas sessões públicas;
VI – instruir os processos a cargo da Comissão Permanente de
Licitação, determinando a juntada ou o desentranhamento de
documentos pertinentes;
VII –  providenciar  a  publicação,  na  imprensa oficial  ou  em
quadro de avisos, dos atos quando essa medida, a cargo da
Comissão Permanente de Licitação, for exigida;
VIII – assessorar a autoridade superior;
IX  –  solicitar  informações  necessárias  à  tramitação  dos
processos a cargo da Comissão Permanente de Licitação que
preside e prestar informações sempre que solicitadas;
X – solicitar, via autoridade competente, assessoria, laudos e
pareceres e a contratação de leiloeiros oficial ou a nomeação do
leiloeiro administrativo;
XI  –  relacionar  –  se  com  terceiros  estranhos  ou  não,  à
Administração Pública licitante, no que respeita aos interesses
da comissão que preside;
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XII – solicitar, via autoridade competente, servidores para o
desempenho de funções burocráticas pertinentes à Comissão
Permanente de Licitação;
XIII – solicitar à autoridade competente treinamento para si e
para os demais membros da Comissão Permanente de Licitação
e auxiliares.
CAPÍTULO  IV–  DA  SECRETARIA  DA  COMISSÃO
PERMANENTE  DE  LICITAÇÃO
Art. 6º  Compete ao Secretário da Comissão Permanente de
Licitação:
I – auxiliar o presidente na direção das sessões, públicas ou
reservadas;
II – lavrar as atas das reuniões da Comissão Permanente de
Licitação;
III – rubricar os documentos de habilitação e os relativos às
propostas;
IV  –  preparar,  conforme  orientação  do  Presidente,  a
correspondência  a  ser  expedida  e  os  avisos  e  atos  para
publicação, submetendo uns e outros à presidência;
V- controlar os prazos e certificar o seu transcurso;
VI  –  atender  às  determinações  do  Presidente  da  Comissão
Permanente de Licitação;
CAPÍTULO  V–  DOS  MEMBROS  DA  COMISSÃO
PERMANENTE  DE  LICITAÇÃO
Art. 7º São atribuições principais dos Membros da Comissão
Permanente de Licitação:
I – participar das sessões, públicas ou reservadas, da Comissão
Permanente de Licitação;
II  – rubricar os documentos de habilitação e os relativos às
propostas;
III – auxiliar o presidente e o secretário em suas tarefas e
atender às suas determinações.
CAPÍTULO  VI  –  DAS  DISPOSIÇÕES  GERAIS  DA
COMISSÃO  PERMANENTE  DE  LICITAÇÃO
Art. 8º A nomeação dos membros titulares e suplentes, caberá,
conforme o caso a autoridade competente.
Art.  9º  Os  servidores  indicados  para  compor  a  CPL e  não
concordarem com a nomeação deverão apresentar justificativa
expressa à autoridade nomeante no prazo de cinco dias a partir
da publicação do ato de nomeação.
§  1º  -  a  rejeição  de  integrar  a  CPL não ensejará  qualquer
penalidade ou restrições a qualquer servidor.
Art. 10 O processo administrativo de licitação possuirá capa
padronizada para facilitar sua identificação, devendo possuir as
seguintes informações:
I – número do processo administrativo de licitação;
II – exercício financeiro;
III – unidade requisitante;
IV – modalidade e seu número;
V – tipo de licitação;
VI – data de início do processo;
VII – data de abertura das propostas;
VIII – local e endereço da realização do certame;
IX – objeto da licitação;
X – dotação orçamentária que correrá a despesa;
XI – nome do responsável pela condução do processo;
XII – participantes do certame;
XIII – participante vencedor;
XIV – valor original do contrato celebrado;
XV – autuação.
Art.11  Os  processos  deverão  ser  organizados  na  sequência
cronológica, numerados os documentos mais velhos antes e no
sentido das páginas de um livro.
I – a numeração ocorre folha por folha, a partir da capa, no
carimbo aposto no canto superior  direito,  com a rubrica de
funcionário responsável, geralmente o Secretário da Comissão
Permanente da Licitação.
II – os processos devem refletir a transparência dos atos da

Comissão Permanente de Licitação;  a  numeração das  folhas
garante a segurança jurídica do procedimento e a coerência na
sequência dos atos no tempo. As datas dão, por si só, a garantia
de regularidade dos procedimentos.
 ART. 12 ESTA PORTARIA ENTRA EM VIGOR NA DATA
DE SUA ASSINATURA. PUBLIQUE – SE,  AFIXE –  SE E
CUMPRA – SE.
 
SÃO FELIX DE BALSAS/MA, 14 DE JANEIRO DE 2021.
 
MÁRCIO DIAS PONTES
PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FELIX DE BALSAS-MA
 

Publicado por: ISRAEL LEITE ALVES
Código identificador: 32b044f07dfb15da10541f372cd15acf

PORTARIA Nº 054/2021/GAB

PORTARIA Nº 054/2021/GAB
 
DESIGNA  PREGOEIRO  E  EQUIPE  DE  APOIO  PARA  A
MODALIDADE  DE  LICITAÇÃO  DENOMINADA  PREGÃO
PRESENCIAL  E  ELETRÔNICO,  DISCIPLINA  OS
PROCEDIMENTOS  E  DÁ  OUTRAS  PROVIDÊNCIAS.
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FELIX  DE BALSAS,
ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelos artigos 5º, inciso II e 37, caput e inciso XXI,
Constituição Federal, combinado com os artigos 6º, inciso XVI,
38, inciso III, e 51, caput e § 4º, da Lei nº 8.666/93, Lei Federal
n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
  CONSIDERANDO  que a Lei Federal n.º 10.520, de 17 de
julho  de  2002,  faculta  à  União,  Estados,  Distrito  Federal  e
Municípios a utilização de modalidade de licitação denominada
pregão, para aquisição de bens e serviços comuns; Decreto nº
3.555,  de 8 de agosto de 2000;  Decreto nº  3.722,  de 9 de
janeiro  de  2001,  alterado  pelo  decreto  4.485,  de  25  de
novembro de 2002. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com
suas alterações posteriores; Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990; e, ainda, a Instrução Normativa nº 05-MARE de 21/07/95,
alterada pela Instrução Normativa (MARE) nº 01 de 17 de maio
de 2001 e demais normas aplicáveis à matéria;
  CONSIDERANDO que o inciso IV e § 1º do artigo 3º da Lei
Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, determinam que a
licitação da modalidade pregão deve ser dirigida por pregoeiro
e equipe de apoio integrada em sua maioria  por servidores
ocupantes  de  cargo  efetivo,  designados  pela  autoridade
competente;
  CONSIDERANDO que a licitação da modalidade pregão já
encontra-se  regulamentada  no  âmbito  da  Administração
Municipal  direta,  deve  dar-se  por  meio  de  Portaria.
  CONSIDERANDO que a designação do pregoeiro e equipe de
apoio no âmbito da Administração Municipal direta, deve dar-se
por meio de Portaria,
  R E S O L V E:

Art. 1º. Disciplinar os procedimentos relativos à indicação de
Pregoeiro,  membros  de  equipes  de  apoio  e  membros  da
Comissão Central de Licitações – CCL, bem como designar
os servidores que exercerão estas atribuições.
 

Pregoeiro1.

RAMON DE SOUZA MOREIRA

Equipe de Apoio1.
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ADÃO MARTINS FERREIRA
 
  WANDRA DO SOCORRO MARTINS
 
   ISRAEL LEITE ALVES
 
 Membros  indicados  Pelos  Órgãos  Municipal  –  serão
indicados  de  acordo  com a  necessidade  do  objeto,  48
horas antes da abertura da licitação
Art.  2º  -  O pregoeiro  e  equipe  de  apoio  designados  nesta
Portaria  terão  mandato  de  2  (dois)  anos,  permitida  a
recondução por períodos subsequentes.

Capítulo I
Do Pregão Presencial e Eletrônico
Art.  2º.  As  sessões  públicas  na  modalidade  de  Pregão
Presencial e Eletrônico serão dirigidas por um Pregoeiro que
procederá  em todos  os  atos  pertinentes  a  realização  desta,
entre  estes,  o  credenciamento  dos  licitantes,  recebimento,
análise e julgamento das propostas e habilitação, condução da
fase de lances, recebimento, análise e julgamento dos recursos
administrativos,  adjudicação  do  objeto  da  licitação  tudo  em
conformidade com o previsto na Lei Federal nº 10.520/2002 e
nos Decretos nº 42.020/2002 e 42.434/2003.
Art. 3º. A Equipe de Apoio para suporte prevista na Lei Federal
nº  10.520/2002  será  composta,  no  mínimo,  por  2  (dois)
membros  e  quando  for  o  caso  poderá  contar  com  outros
servidores  indicados  pelos  Órgãos  da  Administração  Pública
Municipal  (Secretários)  requisitantes  do  procedimento
licitatório  que  atuarão  como  consultores  técnicos.
Parágrafo Único. A participação de servidores indicados pelos
Ó r g ã o s  d a  A d m i n i s t r a ç ã o  P ú b l i c a
Municipal(Secretários)requisitantes  dos  procedimentos
licitatórios  que  atuarão  como  consultores  técnicos  visa  dar
suporte na área de conhecimento técnico específico do objeto a
ser licitado.
Art.  4º.  Quando o  objeto  da  licitação  exigir  conhecimentos
técnicos especializados, serão convocados servidores, indicados
dos  Órgãos  da  Administração  Pública  Municipal,  que
requisitaram  o  procedimento  licitatório.
Art. 5º. Os demais membros da Equipe de Apoio, quando não

indicados e convocados, serão considerados suplentes.
Art. 6º. Os membros da Equipe de Apoio dos outros Órgãos da
Administração  Pública  Municipal  serão  convocados  pela
Comissão Permanente de Licitação, com a antecedência mínima
de  72  horas  da  realização  da  sessão  pública  de  Pregão
Presencial ou Eletrônico.
Art.  7º.  Os  servidores  quando  convocados  deverão  se
apresentar ao Pregoeiro para atuarem nas sessões dos pregões,
no dia e hora aprazada.
 
Art.  8º.  Na  falta  ou  impedimento  do  Pregoeiro  titular,
imediatamente será indicado um substituto para dirigir a sessão
pública e os atos decorrentes desta.
Art. 9º. Na falta ou impedimento de um membro da Equipe de
Apoio será chamado imediatamente outro para substituí-lo.
Art. 10. O não comparecimento de membro da Equipe de Apoio
será  devidamente  comunicado  ao  Órgão  da  Administração
Pública Municipal  de origem do servidor convocado para as
devidas providências pela autoridade competente.
Capítulo II
Das Designações
Art. 11. Designa os servidores relacionados no Artigo 1° item 1,
desta Portaria para atuarem como Pregoeiro nas modalidades
licitatórias denominadas Pregão Presencial e Pregão Eletrônico;
Art.12. Designa os servidores indicados pelos diversos Órgãos
da Administração Pública Municipal, relacionados no Artigo 1°
item 2, para atuarem como Equipe de Apoio nas modalidades
licitatórias denominadas Pregão Presencial e Pregão Eletrônico;

Art.  13º  -  Esta  Portaria  entrará  em vigor  na  data  de  sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, São Felix de
Balsas, 14 de janeiro de 2021.
Registre-se e publique-se.
 
MÀRCIO DIAS PONTE
PREFEITO MUNICIPAL
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