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i 0.302.0028.2.104.0000//3.3.90.30.00

04.122.0002.2.094.0000//3.3.90.30.00

O 8.243.003 7.2.1 1 7. 000 0//3.3. 90. 3 0.00

08.244.0040.2.124.0000//3.3.90.30.00

08.244.0047.2.127.0000//3.3.90.'3 0.00

08.244.0047.2.139.0000//3.3.90.30.00

12.361.0019.2.075.0000//3.3.90.30.00

,12.365.0018.2.069.0000//3.3.90.30.00

12.361.0019.2.079.0000//3.3.90.30.00

12.365.0018.2.070.0000//3.3.90.30.00,
12.361.0002.2.140.0000//3.3.90.30.00. Alto Pamaíba - MA, 28
de março de 2022. Itamar Nunes Vieira. Prefeito Municipal.

Publicado por: PEDRO HENRIQUE FORMIGA ROCHA

Código identificador: a002e634754fb957fi3580cp8d964a07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.
SEMED ND 11/2022-DL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. A
/MA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica Municipal, e de acordo com o que determina o art. 75,
da Lei n° 14.133/2021 e considerando o que consta do processo
administrativo que trata da contratação da empresa
denominada AUTO SERVICE CAR SÃO LUIS, CNPJ n.
12.347.423/0001-05, vem RATIFICAR a decisão exarada nos
autos, de acordo com os seus próprios fundamentos e em
conformidade, com o parecer da Procuradoria do Município.
Determino a efetivação da contratação e a devida publicação
deste termo, bem como do extrato do contrato.

Araipses (MA), 06 de maio de 2022.

ANA MARIA ALMEIDA SILVA COSTA

Secretária Municipal de Educação.

Publicado por: CRISTIANE AMORIM DE AQUINO DA SILVA
Código identificador: b5a5ea4e5b2a9a03694c5383fI5892fa

EXTRATOS DE CONTRATOS DE N» 19/2022- SEMED/PMA

-DL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

EXTRATO DO CONTRATO N» 19/2022 - SEMED/PMA. de'-um
lado a CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICPAL DE'

EUCAÇÃO - SEM ED, Araioses _MA. inscrita sob CNPJ N,"
30.963.750/0001-20, do outo lado a CONTRATADA: AUTO-

SERVICE CAR SÃO LUIS C.N.PJ.: 12.547.423/0001-05,
com sede na Rua Nova Jerusalém, n® 20 - Lote 20A - Bairro
Jardim São Cristóvão, na cidade de São-Luís - MA., doravante

denominada CONTRATADA. Processo Administrativo,-n®.

648/2022 - SEMED/PMA, decorrente de Dispensa de licitação
N® 11/2022 - SEMED. OBJETO: Contratação de empresa-'do
ramo pertinente para forneciméuto EMERGENCIAL de'

peças de veículos, para reposição nos ônibus escolares,
em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal
de Educação do município de Araioses/MA. Valor contratado
em R$ 46.665,00 (Quarenta e seis mil seíscentos e sessenta e

cinco reais). Fonte de Recursos: Código da Ficha: 263; Órgão:
02 PODER EXECUTIVO; Unidade: 13 FUNDO MANUTENÇÃO
BASICA - FUNDEB ARAIOSES Dotação":
12.361.0213.2052.0000; 33.90.30.00 Material de Consumo;

Base Legal: Art. 75 da Lei n® 14.133/2021 e suas alterações

posteriores, bem como o que trata o Decreto Municipal n® 029/
2020 da dispensa de licitação. Vigência: de 90(noventa) dias.

Araioses (MA). 06 de maio de 2022.

ANA MARIA ALMEIDA SILVA COSTA.

Secretária Municipal de Educação.

Publicado por: CRISTIANE AMORIM DE AQUINO DA SILVA
Código identificador: 67c2e59al61f256779ftb7421076139b

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

ATA DE ABERTURA CARTA CONVITE N® 01/2022

^ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS
jJARTA CONVITE N® 01/2022
Processo Administrativo n ° 11739/2022

Aos cinco de maio do ano de dois mil e vinte e dois, na sala da Comissão Permanente de Licitação, sito na Praça Professor Joca
Rego, 121, Centro, C. E. P. N® 65.800-000, Balsas, Estado do Maranhão, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação designado
pela Portaria n® 01/2022-GAB e demais presentes. A Sessão destinada ao recebimento dos envelopes Habilitação, propostas e
julgamento da CARTA CONVI TE N® 01/2022, do Üpo MENOR PREÇO GLOBAL de interesse do mimicipio de Balsas - MA, com a
finalidade de selecionar a melhor proposta para Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço'de
levantamento topográfico planialtimétrico urbano de bairros e regularização fundiária urbana de lotes no município de
Balsas - MA.

A Comissão, às 09h:00min (nove horas), declarou aberta a sessão solicitando aos participantes que apresentassem suas credenciais
à mesa.

A Comissão Permanente de Licitação conduziu a sessão de Tomada de Preço, conforme disposições contidas na Lei Federal N®
8.666 de 21 de Junho de 1993 e a Lei Complementar N® 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações dispostas na Lei
Complementar N® 147/2014 e de acordo com as normas definidas no edital e seus anexos da referida Tomada de Preços. A
Presidente informou aos presentes quanto a subordinação dos mesmos as cláusulas editalícias, oportunizando assim se retirassem
da sessão se assim desejarem, quem não está de acordo com o exigido.

Por fim, analisou-se os autos do processo, onde verificou-se que na fase externa do processo, consta-se com os referidos
documentos de competência dos respectivos departamentos, vejamos; 1- Comunicado de pedido de abertura do processo pelo
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secretário da respectiva secretaria, juntamente com o Projeto Básico e seus Anexos, devidamente assinado e elaborado pelo
engenheiro responsável pela Secretaria; 2- Dotação Orçamentaria atestada pela Contabilidade, 3- Despacho de concordância e
autorização do processo Ucitatório pelo Chefe de Gabinete, e autorização para confecção da minuta de edital pela CPL; 4- Minuta
do edital e seus anexos, com o devido parecer jurídico de aprovação e regularidade pela procuradoria Geral do Município de
Balsas, da minuta do edital.

Registra-se que a CPL-BALSAS foi devidamente orientada em relação às licitações do município de Balsas, que no período da
Pandemia do COVID-19, deverá ser seguido o Decreto municipal n® 22 de 20 de março de 2020. Em observância a orientações
normativas, a prefeitura de Balsas ~MA, assegura o cumprimento de medidas de prevenção ao Covid 19, tais como: vedação de
presença, na sessão, de representes das empresas e de agentes de compras pertencentes ao grupo de risco; presença de mais de 1
(um) representante da empresa na sessão; cada licitante deverá levar sua própria máscara e luvas, essa última caso desejar;
disponibilização de álcool gel (70% inpm) para todos os presentes; organização do recinto com afastamento mínimo de 1 (um) a 2
(dois) metros de distância entre os presentes; intensificação da higienização das áreas de acesso a sala onde a sessão òcòrrefá,'
além da higienização do próprio recinto, com especial atenção às superfícies mais tocadas (maçanetas, mesas, cadeiras, corrimões).

Considerando que em 05 de abril de 2020, foi emitido novo decreto municipal n® 27, determinando que as licitações desta
municipahdade fossem mantidas, resta a comissão realiza-las nos termos determinados no DECRETO.

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação' da
existência de poderes para representação durante todo o certame e prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte
conformidade:

CREDENCIAMENTO

i^^sim, na data e horário acima designados para a sessão pública, compareceu os seguintes participantes:

1 - DUO MILET ARQUITETURA E PROJETOS EIRELI, CNPJ 07.945.860/0001-47, neste ato representado pela Srà.
Vandressa Batista Ristof, inscrita no C. P. F. sob o N® 029.338.710-92; ME

2- IMB CONSULTORIA IMOBILIÁRIA CNPJ N" 33.016.480/0001-38, neste ato representado pelo o Sr. Ivan Mota Barbosa,
inscrito no C. P. F. sob o N® 052.522.703-25; EPP

3- J M FEITOSA TOPOGRAFIA EIRELI, CNPJ N® 33.962.574/0001-08, neste ato representado pela Sra. Jean Martins Feitosa,
inscrito no C. P. F. sob o N® 626.407.473-04; ME

Iniciando-se os trabalhos passou-se para analise da documentação de credenciamento pela Presidente, membros da CPL e licitantes
presentes, após analise a presidente indagou se haveria questionamentos conforme segue:

EMPRESA QUESTIONAMENTO
DUO MILET ARQUITETURA E PROIETOS EIRFT .T SEM QUESTIONAMENTO
IMB CONSULTORIA IMOBILIÁRIA SEM QUESTIONAMENTO

í M FEITOSA TOPOGRAFIA EIRELI SEM QUESTIONAMENTO

Assim sendo a Comissão declara CREDENCIADAS todas as empresas acima, e todas aptas a usu&uir dos benefícios da Lei
123/2006.

!Dando continuidade a Presidente solicitou os envelopes N® 01 e N® 02 Habilitação e Propostas.

DA HABILITAÇÃO

Ato contínuo foi rubricado e aberto os Envelopes contendo a Documentação de Habilitação e, com a colaboração dos membros da
CPL, a Presidente examinou a compatibilidade dos documentos apresentados com aqueles definidos no Edital.

Dando continuidade a presidente passou a documentação para os representantes presentes para analise dos mesmos, onde
perguntou se havia questionamento e foi respondido POSITIVAMENTE, pelas empresas conforme segue:

DOS QUESTIONAMENTOS;

EMPRESA QUESTIONAMENTO
DUO MILET ARQUITETURA E PROJETOS EIREU SEM QUESTIONAMENTO
IMB CONSULTORIA IMOBILIÁRIA SEM QUESTIONAMENTO
r M FEITOSA TOPOGRAFIA EIRELI SEM QUESTIONAMENTO

DA ANALISE DA COMISSÃO:

Após analise pela comissão foi verificado que a empresa DUO MILET ARQUITETURA E PROJETOS EIRELI, não atendeu aos
requisitos do edital para sua Habilitação, cito: certidão de falência ou concordata vencida; DKE; Termo de abertura e encerfamentò
do livro diário. E a empresa IMB CONSULTORIA IMOBILIÁRIA, não atendeu os requisitos do edital.
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HABIUTADA A EMPRESA:

JM FEITOSA TOPOGRAFIA EIRELI . ,

INABIUTADAS AS EMPRESAS

DUO MILET ARQUITETURA E PROJETOS EIREU
IMB CONSULTORIA IMOBILIÁRIA

Cabe registrar que não houve intenção de recorrer a cerca da decisão.

Nos termos da INABILITAÇÃO das empresas acima e devido a modalidade da presente licitação, a Comissão de Licitação declara
FRACASSADA o processo tendo em vista que não houve no mínimo 03 (três) empresas Habilitadas nos termos do Art. 48,§30;Lei.
8.666: Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos
licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas
referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis.
O prazo de reabertura do processo será de 08 (oito) dias úteis a partir da fixação no mural de licitações da Prefeitura e enviò
novamente dos convites.

Cabe registrar que não houve intenção de recorrer a cerca da decisão acima da comissão de licitação.

DUO MILET ARQUITETURA E
PROJETOS EIRELI

mUet.arq@hotmail.com

IMB CONSULTORIA IMOBIUARIA
ivanmb2 012 @gmail.com
lmbconsultoriaimobiliaria@gmail.com

I M FEITOSA TOPOGRAFIA EIRELI Íean.m.feitosa@qmaü.com

Registra-se que esta Comissão reterá 03 envelopes de proposta, que foram devidamente rubricados por todos os presentes.

Assim sendo a Presidente declarou encerrada a sessão, a qual foi lavrada a presente Ata que, datada, lida e achada conforme, vai
assinada pela Comissão e pelos licitantes presentes.

Balsas - MA, 05 de maio de 2022.

Ana Maria Cabral Bemardes

Presidente da GPL

Taiany Santos Carvalho Elisangela Sousa da Silva
Secretaria Membro

UCITANTES PARTICIPANTES:

DUO MILET ARQUITETURA E PROJETOS EIREU

IMB CONSULTORIA IMOBILIÁRIA

J M FEITOSA TOPOGRAFIA EIRELI

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO

Código identificador: 686d5fc913b304620dd6e029d927424f.

AVISO DE ALTERAÇÃO DE PRAZO

AVISO DE ALTERAÇÃO DE PRAZO
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. A Secretaria Municipal
Permanente de Licitação e Contratos, do Município de Balsas
MA, designada pela portaria 053/2022, torna publico a
PRORROGAÇÃO DO PRAZO do PREGÃO ELETRÔNICO N^
16/2022, com data de realização ao dia 17/05/2022 - 09h00min
para abertura do certame, conforme segue abaixo:

PREGÃO ELETRÔNICO
EM SRP N» 16/2022

Data/Hora de Âbertrma

23/05/2022 - OSbOOmin.

Pipo: Menor Preço / Item

Objeto: Registro de preço para futura e eventual
contratação de empresa para prestação de serviços de
mapeamento e criação de bancos de dados'
georreferenciados do Cemitério Central do município de
Balsas-MA.

Balsas • MA, 06 de maio de 2022. Ana Maria Cabral Bemardes

Pregoeira

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: baf4821d5d3624c2cl61bd84df4523b2

RESULTADO DE JULGAMENTO CARTA CONVITE Ná
01/2022

RESULTADO DE JULGAMENTO
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