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ESTADO DOMRANO 
PREFEITURA, MUNICIPAL tE BARRA DO CORDA 

PREGÃO PRESENCIAL 01/2021 
ATA -DEREGISTRO DE PRÇO04/2021 

Pelo pesehte:inütmento, oMUNJCIPIO DÊ BÀ*RAi)Ó CORDA M& Uzaés ki Sscfttázift 
Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão CNJ N 	06.769.79-8/06,01-17, neste, ato 
mpteetitada pela Secretária Municipal de Planejamento, Orçanlenw e Geta a Sra MARIA 
EDILMA EERREIRA MIRANDA, portadora d0 CPF n° 58.1,8ó6.-6934U0 e RCi no 745504 &S MÁ 
residente e domwiliada na Av Roseana Sarne)', n& 164-, Trizidela, Barra do Corda. - MÁ, e pela 
(Joordnadora cte receita e despesa MARIA ED1VANIA PEREIRA DA SiLVA, portadora do CPF u° 
435 903 813-53 e RO rio 1.608976 SSP - MlAjesidente e domicibadana rua Flonpedes Coeiba Paços, 
N° 637, INCRA, Barra dó Corda— MA, nos termos da Lei nô  10 50, de 17 de rúlbade 2002 e do 
Decreto n°7892; t 23 da janeiro e 2013, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8666 dt 21 4e 
junho de 1993, e considerando o resultado do Pregão Presencial no 01 12021. homoLogado em 
28/04/2021, integrante do Processe Admmistntive n°448/2021, por deIWera9ão do Pregoeiro 
designado por esta Municipalidade, 	teso ive 	REGISTRAR 	OS PEtFÇOS da 
empresa ÇÕN$TRUTORA CAItDOSO EIRELI, inscrito tio CNPJ n° 01185;71910001-73, com 
sede S-travessa Frudênio A1ses-.Póitpsa N° 93, bairro Centro em Gonçalves Dias-- MA, neste ato 
representado pelo Sr Lailsou Fernandes Cardoso instnto w CPF a° 471.J 55,723-71 RCr rz" 
1.057.593 SSPJMA, denominado sutiplesmente CONTRATADO, observadas as condtçes l  Edital 
qüe*ge o Preflç ea,q1ÂelasçnMncisdIs ias lánsu1a&qu seguem 

1'- DO OS jETQ; 	- 

-Aprsrzte ATAtem por objeto -:o REGISTRO DE:PflÇOS para, contratação ile*mpresi: 
especializada na prestação de Serviços de Limpeza Urbana, Coleta, Traxisporte, 
Disposlçao Emal e Gestao de Resíduos DomLcihares do MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA 
- MA, descrito no "DEMONSTRATIVO DO OBJETO- REGISTRADO -anexo a. esta Atk; 

1.1- Aàbrigaç'õês assumidas; as normas çnstniçdes cnstanT do -Edttab LicitatóE-io e seus 
respectivos  anexos, juntarnete com a proposta, que passam a fazer parte mtegranw 
deste tnst'unien1o; independentemente de tr*nscrições. 

2- DA VIGÊNCIA: 

2.1- Aprsçpte 6tkterá vigncia pelo-prazo de iZínEses, a partir da data at4q,publçidade; 

2.2* Durante -p ptazó de vigência desta:ATA, o*go çqiraite i fjcrá óWigatip  ajffetiVar 
as contràtaVõés que dela poderiam advfr, flcando-lhe fácultada a- adoçâci -de Õutr a-
respeitada a legislação relativa às licitações 

-,Rua Isaac MrtIns, 371 --CeQtro - Barra do Corda_:MaanMot_ CP4Pi i4. 06;76798/0OUi 



STADO DO. MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA 

3-DA i'INCULAÇAO: 

31.1- O:dipostQ na,presente ATA deverá ser - exeçutado e1mentepelaspartes, de acordo comas 
condiçõS ávençadas io Edítaibicitatório4 sendo dbservadd ó disposto na L?i Q 10520/200Z. 
a Detfrëtcs MÚniciPis beift corno, tio quê couber, as determinaçõesconstantes da Lei & 
;66fr/1993suaS posteriores alter4çôes, e 	ernais normas que dSpem-sobte amatéria.. 

4- DAS OBRIGAÇÕES DE MANTERÁS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO OU BAWLITAÇÃQ. 
EXT1D4$ NA LIÇITAÇÃO: 

41m Às condições de habilitação e kuàliãeaçãq e$gtdas no EttaI Licíatótip devprãø ser 
mantidas pela empresa registrada durante toda a vigência da presente ATA, ficando facultado 
ao órgâc contratante, a qualquer momento, exigir a apresentação de parte ou totalidade 
dos d6c1mefltos:apresefltadosquapdodaqti?lasfases, 

:s toft*EÇ0$ £:flAflS41JISA ÜE:MEkCAfl) 

5.1 Os preços ofei-tadospela empresa adjudicatária da Iiditaflo, si 
constam-do 9DEMONSTRATiVØDE!TENSREG1STRSDOS" anexo 

5.2- O árgão contratante poderá promover ampla pesqmsa de mercado, de forma a comprovar 
que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no rnrçad:o, condição 
ihdtspeiisávl para  sóliditação de aquiSição e/ou pub1icaçâapriódittno Diária Oficiai do 
Município e PíádoQfiç4do Estaçlq, 

6- DASCONDIÇÔESDE FORNECIMENTO 

6.1- Acontratada ficará obrlgada.a ceitar,nas rneèmas copdlçõescqntr?tuaJ; qs-a 
se fizerem necessárioseni at vinte e-cinco por centa (25%) do valor ipinal ati 
ATA; 

éscítnús que 
ligado desta 

6;2 Os produtos deverão estar deacordp com as exigênciasda Código dé-DéfSa dó Conumdot, 
especialmente no tocante aos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou 
inadequados aoconsumoa que se destinam ou lhes diminuam o,,Yalor,, conforme o artigo 18 4o 
rferido1dipIomakgaI 

6.3.- Ocortendàa rejèição em algum sei-viço, a contratada se notica4ã pio. destitistátio, o 
órgão contratante, para a -retirada do mesmo dentro do prazo que lhe será fixado cqberido-lhe 

as cotreçõs cabíveis; 

6.4 A recusa da contratada em atender estabelecido no item antet4or Implicará e 
das saiiçõe& previstas napresente ATA; - 	- 	- 	 - 

Rup Iaàt Mrtjns, 371— Ceptr.o— EWra, do Cora - Maranhãó— CNPJ N. 9 0069.398/0Õ0 



ESTAt$Ó DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAPOCORDA- 

&5- A cotitratadasetá aúrticaresponsável pela qualidade do(s) srvíços(s) prestads(); 

66- Aeinpresa .devérá oferecer formalmente uni Termo de Garantia, se houver, nos termos do 
Ait. Ido Códibde Defesa dó Constimidor (Le:n2- 8;078/0), que dêver& aer cntrêgte junto 
com o objeto da Licitação, pelo prazo de 12 (doze) meses a partir da recebimento deflnjtivo 
&o(s} produtos(s), entendendo como $1 a data de adirniiemento; 

Li-A contratadadeveráobservarnaexecuço da presente ATA odispostu na legislação federal, 
estadual e municipal, em  tudo aquilo que for aplicável;.  

6.$ Dentro do:prazQ de vigência dESATA,  a Contratada será db.tigad 
desde quê obedecidas todas as suas condições, confornie previsão do Edital Licitatõno que 
precede-tia suafbirnalização. 

7- DO PAGAMENTO: 

7.1 ,,0,  pagamento sexá efetuado mediante o processamento. dos clocumefltos de cobrança 
apresentados pela contatada num, prazo mSmo de 30 (trinta) dias, tentados da data do 
SimplSentõ daiíbrigaçào, consideráda como-tal-a data em quê aflotafisca1:fottõrtieada.peIa 
fiscalização do órgão coa trataúte, que deverá ocorrer após asveriffcaçtes constantes do stibitem 
lflz desta ATA; 

7:2. ! eyentualidi4e d dúvidas  quafltp a alguma parte do documento de cobrança, e 
órgâa contrataxite €fétuará a pagamento. da parte- efetivamente aprovada e a, empresa. 
coptratãdprestarkos scIarecip etïtos:necessártos:paraIiqqldaçãa do-saldo dvidq 

7.3- Do montante devido, serão deduzidos os valores reférntes 	étënção t Tributos e 
CantYibtçôé nos termos egraçaçãq da lels1aço-flscal pertinente; 

714- Os pagamêntos serão efetuados mediante depósitos bancários. Rara tanto a contratada 
deverá informar, no documento de cobrança, seus dados bancários (nome e número do banco, 
gpn 	eçdigoda agçta; e-niímerp da çofltacørrente» 

7.- c*tisÍdérndaorma ecw(t.aë pagàménto adõtádã;pelá4tiistí'açõ V0110, com a 
utilização de depósito direto na tonta corrente da contratada, édefeo à futura tontrata&i a 
ernisso de duplicatas em função do acordo a ser celebrado A emissão desse títuto 4e crédito, 
sem prejuízo das providências judiciais cabíveis, por caracterizar ilícito grave, eqwparavel a 
,emissão de °duphcatas sfmuladaC, deniandará o sancionrnnento da contratada cern una das 
penáspreÉcrIras;nu hicisos III e v do art &7 dã L&i n866f93,:pêo  fatodes 
eadrak;senaituaçao dfpotandindiõ IR, dó itt: B8,'do peSnio diplitaJgàlj - 

Rúa:IsaacMartins, 371Centro --Barra do Corda- Maranhão-CNPJ N,2  06.769.79810 



ESTADO DO MARANHÃO: 
PREFEITURA MÜNItIPALDE BARRA DO CORDA 

- Trnbafha, POSPCÁtOV 
4go,-ad., t'or do 

uaisaac Martins, 31t—Centro— garra do CÕtda -Mataflhã - CMÈJita06,7078/9 

76- O pagamento só será efetuado após - a verificação da majmtençâoj  da habilitação dá 
contratada,'seja através, da consulta ON-LINE no CADASTRO GERAL para comprovação de que 
seenconte1n dia com sMasobrigaçõés paracom a Receita Federal, mediante agresentaço da 
Certidão conjunta, Negativa de Débitos Federais, Certidão Negativa de Dehit9s ELdíVtdaatlVa 
êstadüaL€ertldãa Negativa de Débitos e dívida ativa munlcipa, Ceftid2p Negativa de Pébitos 
Trab41Iiista-e: do Certificado de RgüIaridade junto ao FGTS,,  

73— Caso a ATA -seja assinada £O' Ó ÇNP3 d. UM 4íyerp daqLkei 'Qprsqn-tado ta ses,são,  
pública pela, matriz, cora a- consequente -emisSão. da Nota t EmpenIjoe Nota Fiscal QIfl P. CNPJ 
da fthal,pagamento só será realiiado após a constatação da regularidade da filial relativa à 
Segundade Saciai (INSS) e ao Fundo de Garantiu por Tempo de Serviço (FGTS), mediante 
consulta ou apresentação das respectivas certidões sem prejuízo do estabelecid&no itenaqma 

!7.a.c6ti19rme.:disposto no -artigo: 38 doDecr O-  0.8,72 4e Z3,-4e de ~ de- 186)  àUnea 
"d" do inciso XIV do artigo 40 da Lei 8.666/93, o pagamento pelos produtos poderá ser, 
conforme a nécessi4ade no ótgâo contratante, antecipado, mediante a apresetaO de 9eguro-
garantiaõu{Iançabanrárianov1br total da paxtelaaíià»tàd*. 

8- DAS  PENALIDADES ESANÇÔESADMINISTRATIVAS: 

81- A !ContratadarnJiipóte$e -de1inadlmp1ncia parcíal ou - totaL xessa1vaoos casoortail1a 
ou dë ftia -maior previstos na presente ATA, devidamente -comprpndps. -eSttá sujeija, às 
seguintes pehálídades, garantida  sua prévia defesa no respectivo processo, 

811- Advertência, -  

&i.2- Multa; e, 

a.i: supeúsao tntporátia do direito de -partiçiparjorn -iUiçø-e kipe4Imç4o dc çofltyatar 
tom aMun1tipahdádde8arrat Corda por prazanão superiora dois-(Z)anqs. 

8.2- DàsMu1tas 

82.1- Ás muitas impostas à- Contratada serão,descontadas dos pagamentos eventual mente 
devidos ;0

, 
	qtiattdõfbr ocaso, cóbrSaÇudjcialniente 

8.21- 	daspenalidadev 

8:3:1- As,penalidades serão aplicadas mtr 	nt,-ïat 	eMpendentemerte de  
irtpr pela ojui41ou  extra udiçiãL  
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ESTADO DO MARANHÃO; 
- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA 

ff4.. DaurnstMaàãè: 

0,4.1- A aplicação da penalidade "multa" ilão impede que: i -órgãQ contratante teiÚ4a 
umiateralmente o acordo e venha a aplicar, cumulativamente, a sanção prevista no $ubItem,  
843. 

bà- aplicaçãi das multas:  

SS•1- Muita-por-atraso na-prestação dos serviços 

as.ti- As multas, caso aplicadas, ss40 Ca1cuIada nIano pqr base o valor  total da parcela 
em atraso devidamente, m atualizado, confore mdice adotado para a atualização monetária 119 

valor deOS% (cinco décimos Ødr cento) par dia dëatraso até oMésirnb diï 

8.5.2- M$copehatória; 

.521- Decorridos mais -dé;€riftta(3Q) dias de.atraso, da ehtrega do, objétÈ, será apilçdàna 
multa coitpensatóna de 10% (dez 'por cento) do valor do objeto, pelos danos causados pela 
1nadihpÍnçladbfornecedor.  

86- 	Caso a Contratada descumprai o QUG prevê o item 63 desta ATA, sey lhe-a aplicad ai multa 
-correspppdenta a :o;i%(urn décimo por cento)por4ia sobre o vaIdrxiobentrejeitada, a tentar 
do tétmitio do pra»estabeiecidonaqueItitem patfaretirádada'iMstfla. 

9- DO CANCELAMENTO OtATADERÉGISTRO DEPREÇOS; 

9.1- OPgistroddetetmindõpreço;poderáser cancelado, de plenodrSto, qqan&o: 

9.1;1.- -O píestaAqr dq;servIço flãlo:curnprír as obrigaçõesccmstSes desta fla; 

9.1.2' O- presçado(dô-  serviço, dr caasa a TéscIso ãdtninistratfva deacorà (ou instrumento 
equiValçite)decorremne de Pegtstró de Preços, a critério do órgão contratante 

9:1.3- Em qua}qqer das hipóteses de inexecuçãi total ou parcial, de acordo- (au instrumento 
e4uiv1àhte)-  decorrente 'de Registrd dePreçbs se assim for decididã pelo:Ôrgão contratante; 

9.1.4-- Não aceitar reduzir o(s) preço(s) registrado(s) se este(s) se tornar(ern) periqr(eS) 
- ao3 praticado 4s) -no -mercado; 	 - 

9.13. Po- razes de-Interesse público -detdtflent demonStradÕ é justificada pélõ 6tgãd 
cb1tr*nté; 

Rua !saícMartias, 371--2Centrõ - SartadoCorda 'Maranhão - CNPJ N 0&7679ff/®0 
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Es ADO DO MARANHÃO 
PEFEITÜRAMN!CIPÀL*EØARRpÕCORDA 

9.1.6 Pelo prstdor do serviço, quafldb. mediante  solkita o por pscrNeo, comproVar éSç 
impossibilitados de cu¼mprir as exigências desta ATA, ou.. a juízo do orgo çontratante. quando 
comprova a da ocorrência de qualquer das hipóteses previslas no art. 78, incisos XIII a XVI, da 
Lei n66/3. 

92- 	-Nãdjuntçaço:do caceJaneqo dópreço registrado, nós casos,preVistos n éste Rem, será  
feita pessoahnente ou por correspondência com aviso de retebmiento, juntandõ-se o 
comprovante ão processo de administração da presente ATA, assegurado o prazo de S(Cinco) 
dias Úcis,para ápresenaçAod3defesa.  

.9,3- No caso de ser ignorado, incerta ou inacessível  o endereço do Fornecedor, i,cornunIcação 
será feita por publicação no Diário Oficial &a União, do estado e do Municpto, conslderdndo-se, 

- assim, para  odoêbs*eitõs,cancelado o-pr4óregistrado. 

10 DAStMÁZWOX 

• I0.1 A Registrad4vetá frcifltro trabalho de Rscalizmção a cargo do 6rflõonvraane; 

1,0 2- A fiscalização do cumprimento do acordo decorrente desta ATA será exercida por 
servidar habilítado, designado formalmente £rgão cpptratante, para tal, investida de plenos 
poderes para 

1Q.2.1- Redasare serviço em desacordo, com oobjeto; 

10.2.2iomovera ikjuitçãôldo réspeçtivo&xiunrento 4e;éohrança; 

ioza;tàts àç%siniciais para ia consecução das medidas bhrei&para os çasosa patados 
péios 3tài8a9 sérem. :exécptados pio-ótgã.p contratâlite; 

10 2 4- Tpmar quaisquer outras medidas julgadas necessárias para a perfeta execução do 

eprestção do sérs4.ço 
fixado 

11- Dos tasos FORTUITOS QU DEFCmMAMALQ 

11:1- Serão. considerados casos fortàitos ou deftra  maior, para efefto .d çaçelamncmfl 
ATA ou não apiltaflo de multas, os inadimp1eentos deco -reutes das situaç&es a seg1& 
quando -,vierem a àfdtaraentregTdos produtos po4ãtaI onde- estiyert1dbexeWtdro:óbjèto 
dõaëoSi» 

€ Ríá waac.4rtns, 31centrq-rra do Corda - MaraHMó —CNFJN. :q6;$j9WOQO1 



Trab51Jo, Rsp 
A9ta 6,Vc 

ESTADO DO MARANHÂØ: 
PREEJTUMMUNIÕPÁL bt BARRADO. CORDA 

Grevege 

11 1.2'- Caiamidade pública, 

1ti3nt&tpâødas niesAátransporte, 

1i.L4tC6ndis1nei:eorp1tg1cas exceppn1mëhteprejudtciai ê, 

:11.1.SOítrjscásos ques se en4íadrem BOpaVgafQÚnFEO de -art. 393 do N: 
CívitBràsil&cí.: 

11.2- Os casos acima enumerads devem ser satisfatoriamerite 7ustilkados pela Co 

que ocorrerem situações que impliq n teso foSm ou d.e força. rnáwrofato 
devetã ser comunicado ao órgão contratante, até 24 horas após a ocorrência Caso,  no seja 
cumprido este prazo, o mício da ocorrencia sera considerado como tenda sulp 24 horas antes da 
data de solicitação de enuadramèrita dabcorrnaiacono caso fortuito oudef(tm3íor. 

DA CONTMTAÇÃO: 

Zi- á hiprom(ssp pjflLfornetim4nto. dps mzWetiais tegistradàs fieta ATA sDrd fetisdo 
através de emissão de nota de empenho, ordem de fornecimento ou contrato específira coma 
emprésa. 

Bãrra.de Corda, 3ad abril 4è2O2 

M~ EMILMA -FÉ. MÁ, MlkANDA 
Se&etkMuíráF4PIanejamn*i, ÓtentbÇ3e 

WYÀ'BRSRAbA SILVÁ 
Gbcxdnadàit :j  recéit.à dcspea 

SO ETRELI 

5., &flrtentro BarrtCorda - Maranh& ,CNPJ W. Õ&Z69.19$jQOO1.j7 
-11 



• rrb,tf,o, ,?osp 
4sJAr.,daV 

ESTÃDapo MARANHÃO 
pRg FEItURA. MUNÉCi PAI D:BAgRADOCOkOA 

DEMONStRfl1VO:DOs ITEN$RE&ISTRAIXOS 

Reg, 
?O d 	 p 	tço:de riØs dLip 	bØ toeta,Tran9orte, 

DisposiÇaQflnaï eGest de ResíducsJ)vm,clJIare%  

Empresa vencedora CONSTRUID$A CARDOSO LIREU inscrito no CNPJ n 03 785 719/000! 73  

¼PMJ4!SNAÇ49 7 
0000z7oS 	estorGera 	SINAPI 

Eo #ãdod 

22 	00000248 •5.7600 t3arfløM 
diversos 

RÇÁ01 MSPOO4 OE'WrnGGRAgOUROS POBUCOS 

soçadeira 

3? 	qo0oqz4 eafrpaite i.t4õ 

Gad de vaffiço SINAPI 

:0000•024a- 112k 
Au,dEarde 
VfJ5X1Ç01 

cnafl 

S1NÂiI 

•SERODE 

00004093 

í•Tf 

- 2ze32,a 

22124 

4Qa0 

• 74C 

oRterARgoL E ATERRO SANILRI 

ktOá cál: Cio 

1"979,2n; 

Rua )saaE Martins, 37,1 —Centro - &rra do Corda - Maranho - CNPJ N 9 06.,769.798 	'I- 

2.1 	-õ0q00248 4ç04, 	tsi; 



EflADO:DOMARÀNHÂO 
PREFÉIJURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA 
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00013955 - M ts era 	
1
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t 7 MotDeaÇ(n 
- ilusss— 	 QRZ hasteeÇeÃdá -. 
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000fl892 Luvaqa p*ëà 

£à lsa 	i1jhs,-7i HC&flro - arr# d&Cõrda7 Maranhõ 



tStt.59 

OflSE üú 

.MATERLAL: - - 5.3 

U6 

- 5,0W U)4 

592 urt 

lat Niartins, 71 —Cérflró— 	do rda-.MaVanbCNPJ 4, :O€-769J8/OOO,11? 

EstADoDQ.MAA*iÂd 
PREEEFtURA.MUNICIPAL DE BARRADO rORDA 

MâwsrWde 
poteø 

Õculosdg 	- 
p 

qR$E - un' 

25,53 

.07 

53.2. 

$aade lx-
-pl5tSO 

vamurá 

-R$E 

SINARI 7,5 

Vássõura -cni - 
Çnài co 0- 138400$ - ORSE 1,7-7 

VN,OK aurrnrAL- - 

VALOR 0RÇAMNT0 R$ 

VALOR tOTAt 12 $55 SiSr 

24Z-OS?4 
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pi bJCJT4ÇOídP1ilePi.R.&DÕ CORDÀÍ 
ÀART(1$NC 7j «-CWTkQ CRi' S5 gsq QOÜ 
794 OQOI-I'7 	-e ivail çpIbdc2O1InailtCOib 

.PROCJSSO ADMINISTRATIVO N° $4/2O1 -'PMBDtMA - 

A Pregoei'ra a £quipe C Ãp.1iC 	vLia.ndita TOm&& pela Portaria n° 1S/Ozl da 

Pretèitura Municipal dc Saira a.o Corda/MÁ &e O4d janeiro 2O.l, vem pdr rntermedio do 
pyaart 	QtTj 	bt Õ Jebt'Lt&Io citi ,ütgarnedto do -Pregâb PrestjcM 
1) I/2021/PMBDO/MIL rfereni a Contratação de empcesa, para contratação de emprçsa 
flDec4I7Ma.flii prê% çScd ç-r'içedb4tmpeza-urbana, àèletã, transporte d1pQsiçãÓ final 
&gestS dc i çsrduos ddmicffiates no município dë l3tarta do Corda, conforme especiflcaçôes 
ddiucku no nycõ 1 db FdiflL julgada no dia 28/O4I2OZl, de acordo com o disposto no art 

16 da Lek &o66193 - 	 - - 

a--na prestaão deserviços de limpeza urbana, 
esiaãcIon*ili hó4tW. 

ôIkQáWtt 
cli tiPL/BiM do Cdrda/M 



ESTADO DOMARANHÃO 
PREFEITURA-MUNXCIPALDE- BARRA DO CORDA/MA. 

NPJ: 06769.798/000t— 17r-ttMil: eplhift2021®gniãLãom 
COMISSAO PERMANENTE DE UcITAÇÃO/CPLIBARRADOCORD 

Rua lsaac Mârtins 14° 371 -.- CENTRO - CEP 65.950-00 
BARRADO CORDA 

e 
PRE0ÁG 't$ËNCI L N01/2021 - EARuItAJtO-CORflM%4A 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 44812021 — BARRA DO CORIMJMA 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, DISPOSIÇÃO FINAL E GESTÃO ' DE 
RESÍDUOS DOMICILIARES Nb MUNICÍPIO DE BARRADO CORDA. 

A Pregoeira e g Équipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Barra do- Corja/MA, no uso de suas Øribuições 
leut fo ;Ta 	j pita fins de miuiak e Çonhec,irner,to dP intere'.sados, caiu fiulcrGna Lei n° 8 666/93 e a 

lei n° 10 520/2062, Jerjifo concluidas as f4sés (niterna e externa) do procedimento licitatóno aí Pregão 
Presenci W 011202t-BA RItA DO COItDAJMA, depois de realizada a sessão de acordo com a Atajuntada ao 
Proëe4b Adhiinistri?'o. ao qúal t vincula o pro,~,dimentó ora ãdjiídídàdo, Siegoui-se ao seguinte r&súltadà da 
classifi"açãc e ji1g%ehto das proos1s ADJUIJ1C kNDO como vebeedôra, pelo critério de menor preço' 
globál a licitante: Q-Q1STRTJTORA CARDOSO EIRa!, Sento no CNP! ri0 03.785.719/000143; 
atendendo fielmente todas as condições estabelecidas no edital, chegou se ao seguinte resultadd como segue 
abúió. 

CONSTRUTORA CARDOSO EtREiJ 
	

R$ 14.250.000,00 (quatorze niilhões, 
duzentos e Cinquenta mil reais). 

As fases (Interna e EcterS' ocorreram em, conformidade com a- legislação vigente ç ocãrrêncfs que foram 
assentadas na respectiva ate da 'assio qu passam a integrar este Termo de Adiudiçacão como nele transcritas, 
cujo resultado somente foi proclamado depois de analise da conformidade da documentação de habilitação e 
Nonatas de pieçr&, J'er±va de oportunidade para assentamento de n'otivos recursais, tudo em acordo com as 
exigências do Edital;Tdbs os documentos ibram exarnina44-pts licitantes-presentes nas sessões; rubriQa4os, 
como também pela Pregoeira de Apoio. O Processo Administrativo foi istftido com os documentos - de, 
habilitaçffo e propos4 de preços e demais documentos inerentes ao procedimento, o qual vai por este termo de 
adjudicação isin4ici aor, num, çnnforme seja o ca-,t', depois de procedido os atos de reexme da matéria 
inerente tio procedimento oriencaniinhado. 	- 	- 	- 	- 	---- -: 	-- 	

-- 	: 	- 	- - - 	- 

Fica assim adjudicado o procedimento dc Pregão Presencial 01/2021-13ARRA DO CORDAJIvIA, vinculado ao 
processo destacado ria ementa. Fnc4rmnha-se para autoridade superior, para exercer o Ato de Controle Final, 
(honlofoMt 	 - 	 - 

Baita do Çord&(vIA), 29 de abril 2021 

ikaelü Jlivcira Cbra 
-iregoejra da CPLi Bana do Corda/MÁ. 

Prafeftura Municipal de Barrado dorai 4, 
a izaaoMaztinsN3710ENTRi 

CEP 65 950-00 •Z' Ir? 

BAR$tkDCtokDNMA ' - 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA CORDA/MA. 
CNRJ: 06;169.79810001-17 — Email: cpibda021gmail.com  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICLTAÇÂO/CPL/BARRA DO CORDA/MÁ, 
Rua lsaac Martins -N°371 — CENTRO - CEP: 65.950-00 

BARRADO CORDA 

PRECÃO PRÍSENC1ALNà. 01/201 - 8ARRADO CORDA/MA 

pwugso MIMINISTRATIVO N-  44812021 --BARRADO 

OOflXWONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, DISPOSIÇÃO FINAL E GESTÃO DE 
RESÍDUOS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE BARRADO CORDA. 

A PREFEIT& MUNICIPAL DE BARRA DÓ-CORDA/MA, no uso de suas atribuições legais, depois de 	E 
-exõn:iint d 	uita4o reJati'ã ao Proceiso dPregãó Presencial-no. 0h/2021-Barr&CõrdajMA-viúciilada ao 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 448/2021-BARRA DO CORDA/MAL  tendo em vista registros das 
ocorr4r4cias asstntadcs enl  ata-da scsso realizade no dia 20/0412021 e no dia 28/041202-le tudo -mais que 

4 dos autos-opsta. 	 - 	 - 

RESOL- ?E:. 

Concordar coca o r.snItdb ajulgimento da Gornisiiu Peci';arSte de Licitação,em Vista-de ter Pt sentado 
vantagem a -favor da Administraao- licitadora depois de tutnpr das todas as exigências do edital, tudoem 
acordo epre a'ssentamento ia 'epcLt1n Ala da Sessão,jnutrvo porque HOMOLOGO o resultado da 
licitação, LC irpo em que concordo com os atos os procedimentos pratiQados em sessão pública, que 
contempla o objeto- Contratação de empresa, para contratação de empresa especializada na 
preshØø de serviços de limpeza urbana, coleta, transporte, disposição :final é: gestão crie 
resíduos domiciliares no município de Barra do Corda, conforme especificações e quantitativos 
definidcG no - \-petw 1 d Edital. Àud:ado pelonrfot preço global a licitante: CONSTRUTORA 
CARDOSO ELRELI, inscrito no CNPJ til  03.785.71W0001-73 valor glébál de R$ 14.250.000,00 -
(quatorze milhões, duzentos t éliiquenta mil reais);  o quál reconhecem como validailbs4  depois de 
verificados os riU pmeessüais, ac zempo Çn çlic &tcrzninou isnediatapublicação do resultado da licitação 
na imprensa cifickil,xiue sLa wuvcc$üo 	 assinatura e> retirada do contrato ihdWidüal sendo 
ohseryads aç1áni:ksessenci3isdc art. 55 dn Li 8.666/93-, sti prejuízo da observação ai-tegras.do  Edital, 
considnndq-qu t preços çotndnsniconnn-s dentro dos parâmetros de referência ernatendimento -ao 
mercado ]Úoal e naci4naI. E a decisão bonolopada, depois de adjudicado á objeta da licitação aos 
vencciicr*í,  Fhn 41c,  4»e possa 1*duzir todof os seufeitos. É,.) Termo deilornofogação. 

Publique —se. 

Barra do Corda, 29 dç abril de 2021 

7tL ----- - 

	

	1,. jtria EdivanidPãreiia da Silva - 
Cbçjrdtnádorade recit-e-despesas, 

Prefeitura Municipal deSarra do Cor) 
Rua JsaacMajtjns N°37i —CENTRO— 

CEP: 6$»50.O0 
BARRA DO COROA/MÁ 


