MUNIcipIO DE PA¢O DO LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULA¢AO GOVERNAMENTAL
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO -CPL

ATO DELIBERATIVO

1. DO PROCEDIMENTO DE LICITACAO P0BLICA:

I.I. Base legal: Artigo 37, inciso Xxl da Constitui¢ao Federal; Lei Federal n°
10.520/02, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n° 8.666/93
e ulteriores altera?6es; Lei n° 123/2006 e ulteriores altera?6es; Decreto Municipal n°
3356/2019; Decreto Municipal n° 3357/2019; C6digo Civil; C6digo Penal e demais

legisla?6es vigentes pertinentes a area
1.2. Processo administrativo n° 7069/2019.
I .3. Modalidade a ser utilizada: Pregao Presencial.
1.4. Tipo: Menor Pre?o (global).

1.5. Objeto: Registro de Preeos por 12 (doze) meses para contrataeao de pessoa(s)
I.urfdicas(s) especializada em loca?ao de sistema integrado de administra¢ao
or?amentaria, financeira e or?amento pl]blico..
1.6. Secretaria(s) e/ ou setor(es)/ departamento(s) interessado(s): SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS -SEMAF.

1.7. Valor total estimado da licita?ao: RS 162.168,12 (cento e sessenta e dois mi[ e

cento e sessenta e oito reais e doze centavos).
2. JUSTIFICATIVA PARA REALIZACAO DE LICITACAO:

2.1. A realiza?ao de licita?ao para efetiva?ao da contrata9ao ora pretendida, tern
como objetivo primordial o desenvolvimento e manuten?ao das a?6es

governamentais voltadas ao interesse pdblico. Logo, a contratacao far-se-a de suma
importancia. A abertura do processo licitat6rio do objeto do presente termo, pela
necessidade de assessoria e consultoria contabil do Municfpio de Pa¢o do LumiarMA, no processo de registro de documentos pdblicos, no processo de presta?ao de
contas junto aos 6rgaos de controle, na execu¢ao das mat6rias de Planejamento,
gerenciamento dos gastos pl]blicos e auxi'lio no processo de tomada de decisao.
A16m da natureza singular afastando da ideia de servieos corriqueiros, ainda que
t6cnicos, e de outro, nao restringe a ponto de ser incomum, in6dito, exclusivo, mas
especial, distinto ou ate mesmo dotado de uma criatividade fmpar..
3. DA MODALIDADE DE LICITACAO:
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3.1. PREGA0 PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PRECOS:

0 pregao 6 a modalidade de licita?ao para aquisi?ao de bens e servi?os comuns em

que a disputa pelo fornecimento 6 feita em sessao pdblica, por meio de propostas e
lances, para classifica?ao e habilita?ao do licitante com a proposta de menor pre?o.
A grande inova¢ao do pregao se da pela inversao das fases de habilita?5o e analise
das propostas. Dessa forma, apenas a documenta¢ao do participante que tenha
apresentado a melhor proposta 6 analisada.
A16m disso, a defini?ao da proposta mais vantajosa para a Administra?ao 6 feita
atrav6s de proposta de pre?o escrita e, ap6s, disputa atrav6s de lances verbais.
Ap6s os lances, ainda pode haver a negocia?ao direta com o pregoeiro, no intuito da
diminui?ao do valor ofertado.

EE

0 pregao vein se somar as demais modalidades previstas na Lei n° 8.666/93 e
altera?6es posteriores, que sao a concorrencia, a tomada de pre?os, o convite, o
concurso e o leilao.

Diversamente destas modalidades, o pregao pode ser aplicado a qualquer valor
estimado de contrata?ao, de forma que constitui alternativa a todas as modalidades.
Outra peculiaridade 6 que o pregao admite como criterio de julgamento da proposta
somente o menor pre?o.

A rela?ao dos bens e servi?os que se enquadram nessa tipificaeao esta contida no
Anexo 11 do Decreto Municipal n° 3357/2019, que regulamenta o pregao.

Defini?ao de sistema de registro de pre?os: "Conjunto de procedimentos para registro
formal de pre?os relativo a presta?ao de servi?os, aquisi?ao e loca?ao de bens, para
contrata¢6es futuras, realizado por meio de uma dnica licita?ao, na modalidade de
concorrencia ou pregao, em que as empresas disponibilizam os bens e servi¢os a

pre?os e prazos registrados em ata especifica e que a aquisi¢ao ou contrata?ao 6
feita quando melhor convier aos 6rgaos/entidades que integram a Ata."
"E o sistema de compras pelo qual os interessados em fornecer materiais,

equipamentos ou generos ao Poder Ptlblico concordam em manter os valores
registrados no 6rgao competente, corrigidos ou nao, por urn determinado peri'odo, e a
fornecer as quantidades solicitadas pela Administracao, no prazo previamente
estabelecido" (Hely Lopes Meirelles)

As hip6teses em que o Registro de Pre?os podera ser adotado preferencialmente.
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S5o elas:

a) Qllando, pelas caracteri'sticas do bern ou servi?o, houver necessidade de
contrata¢6es frequentes;

b) Quando, for mais conveniente a aquisi?ao de bens com previsao de entregas

a

parceladas ou contrata?ao de servi¢os necessarios a Administraeao para o
desempenho de suas atribuie6es;
c) Quando, for conveniente a aquisi?ao de bens ou a contrata?ao de servi¢os para
atendimento a mais de urn 6rgao ou entidade, ou a programas de governo;
d) Quando, pela natureza do objeto nao for possivel definir previamente o quantitativo
a ser demandado pela Administra?ao.

Alem dessas hip6teses, o diploma em comento traz a possibilidade de se realizar
registro de pre?os para contrata?ao de bens e servi?os de informatica, obedecida a
legisla?ao vigente, desde que devidamente justificada e caracterizada a vantagem
econ6mica.

0 registro de precos independe de previsao or?amentaria. Isso porque nao ha a
obrigatoriedade da contrata?ao, portanto nao ha necessidade de se demonstrar a
existencia do recurso. Essa comprova?ao s6 e exigida para se efetivar a contrata?5o,
quando da efetivaeao da compra.
Esse procedimento de compra 6 adequado a imprevisibilidade de consumo, pois
como nao ha a obrigatoriedade da contrata?ao, a Administra?ao podera registrar os

pre?os e, somente quando houver a necessidade, efetivar a contrataeao.
0 registro de pre?os propicia a redu?ao de volume de estoque, pois a Administra?ao
deve requisitar o objeto cujo preeo foi registrado somente quando houver demanda,
sem a necessidade de manter estoques. Estes flcarao a cargo do fornecedor, que
deve estar preparado para realizar as entregas, na periodicidade determinada no
edital, sempre quando os 6rg5os participantes do Registro de Pre?os requisitarem.

0 fracionamento de despesa 6 evitado, pois o registro de preeos exige que os 6rgaos
Participantes realizem urn planejamento para o perfodo de vigencia determinado.
Dessa forma, os 6rgaos Participantes devem levantar a sua demanda total e
apresenta-la ao 6rgao Gestor para que este a contemple no edital, e a licite, na
modalidade devida.
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0 registro de precos ainda proporciona a redu?ao do ndmero de licitac6es, pois urn
6rgao Gestor realiza o certame para os demais 6rgaos Participantes. Alem disso,
como o peri'odo de vigencia do Registro de Pre?os podera ser de ate 1 ano,

prorrogavel por mais 12 meses em alguns casos, possivelmente se realizara urn
processo licitat6rio por ano.

Com o registro de pre?os as aquisi?6es flcarao mais ageis, pois a licitacao ja estara
realizada, as condi?6es de fornecimento estarao ajustadas, os pre?os e os
respectivos fornecedores ja estarao definidos. Sendo assim, a partir da necessidade
o 6rgao Participante somente solicitara a entrega do bern ou prestacao do servi?o e
o fornecedor devera realizar o fornecimento conforme condi?6es anteriormente
ajustadas.

u

Uma das maiores vantagens do registro de pre?os, quando este procedimento 6
realizado com a participa?ao de varios 6rgaos, 6 a economia de escala que 6 obtida
em razao do grande quantitativo licitado. No entanto, 6 importante ressaltar que para
se alcan?ar tal economia 6 fundamental que o planejamento da Administra?ao sej.a
correto para nao frustrar as expectativas dos fornecedores.
0 registro de pre?os, como 6 urn procedimento que envolve varios 6rgaos,

proporciona maior transparencia ja que todos os seus procedimentos sao
monitorados por todos os agentes envolvidos e devem ser publicados para que todos
tenham conhecimento. A Lei Federal n° 8.666/93, por exemplo, exige que se fa?a
publica?6es trimestrais dos pre?os registrados, ampliando a transparencia do
procedimento e proporcionando o acompanhamento dos preeos por todos os
cidadaos.
Pre?o registrado e o resultante de urn processo licitat6rio realizado pelo Sistema de
Registro de Pre?os. Tern validade maxima de doze meses a contar da data de
lavratura da ata de registro de preeos.
0 pre?o registrado podera ser renegociado, enquanto valido, tanto por iniciativa da
Administra?ao Publica como do respectivo fornecedor / prestador de servi?o, quando
em fun?ao da dinamica do mercado poder- se caracterizar, justificadamente, a
necessidade da sua redu¢5o ou eleva?ao.

Cumpre-nos destacar que o
orcamentaria, 6 adequado a
volume do estoque, evita o
ndmero de licita?6es, agiliza

sistema de registro de pre?os independe de previsao
imprevisibilidade do consumo, propicia a redu?ao do
fracionamento da despesa, proporciona a redu?ao do
as aquisi?6es, economia de escala e transparencia.

4. DA CLASSIFICACAO OR¢AMENTARIA E FINANCEIRA DOS
Prefeitura Municipal de Pa¢o do Lumiar
CNPJ n° 06.003.636/0001-73
Rodovia MA 201, Centro Administrativo Tambad, n° 15, Vila Nazar6, Cep 65.130-000,
Maranhao, Brasil
Home Page: www.pacodolumiar.rna.gov.br (DDD)Telefones: (98) 98332-9393 / 98425-1269 / 99969-5110 / 99231-9028

pagina 4 de 5

EE
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4.1. As despesas decorrentes da presente licitaeao correrao por conta de recursos
flnanceiros especi'ficos e consignados no or?amento da Prefeitura Municipal de Pa?o
do Lumiar, a ser disponibilizado no momento da contrata?ao, conforme Orienta?ao
Normativa AGU n° 20, de 01 de abril de 2009.

4.2. Em caso de prorrogaeao contratual ou alteracao/ inclusao dos respectivos
cr6ditos oreamentarios e/ ou financeiros, as despesas decorrentes da presente
licita?ao correrao por conta dos recursos especificos consignados no or?amento

n

vigente, devidamente classificadas em termo de aditamento de contrato.
Pa?o do Lumiar-MA, 23 de Janeiro de 2020

de Pa?o do Lumiar/MA

ft
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ESTADo Do MARAr`rHAo
MUNlcirlo DE pAcO DO LUMIAR
PORTARIA N° 833/2019, DE 02 DE AGOSTO DE 2019
Designa

os

integrantes

da

Comissdo

Permanente de Licita€tio - CPL para atuar
em Lici[ac6es Ptiblicas rio &mbito do Poder

Executivo do Munic{pio de Pa€o do Lumiar
(MA), e dd outras providGncias.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR, Estado do Mararfuao, no uso de
suas atribuig5es legais, em conformidade com artigo 80, inciso v, da Lei Organica do

municipio de Pa?o do Lumiar/MA e mos termos do artigo 6°, inciso XVI, da Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993 e alterap6es posteriores,

RESOLVE:

Art. 1°. A Comissao Permanente de Licitafao -CPL da Prefeitura Municipal de Pago do

Lumiar (MA), 6rgao de deliberagao coletiva de carater permanente, tern a fungao de receber,
examinar, e julgar todos os documentos e procedimentos licitat6rios relativos as licitag6es e
cadastramento de licitantes, competindo-lhe ainda, deliberar sobre a modalidade de licitapao

a ssr realizada, adjudicar os objetos licitados aos respectivos vencedores e praticar demais
atos dispostos na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e altera?6es posteriores.

Art. 2°. Designar os servidores abaixo relacionados para constituirem a Comissao

Permanente de Licitagao -CPL com as fung5es que seguem:

I.

Sr. ANTONI0 MACIEL PIRES BORGES, servidor comf ssionado, inscrito no

Cadastro Nacional de Pessoas Ffsicas - CPF sob o n° 001.346.013-78

e RG n°

I 855628200] 9 SSP/MA, exercera a fungao de PRESIDENTE DA CPL;

11. Sra. RAIZA LIMA MOREIRA, servidora efetiva. inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Fisicas - CPF n° 044.088.243-56 e RG n° 032789092007 SSP/MA, e`xe`rcera a

fun?5o de MEMBRO DA CPL; e
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ESTADO DO MARANHAO
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Ill. Sr. TASSI0 VINICIUS SILVA MARINHO, servidor efetivo, inscrito no Cadastro
Nacional de Pessoas Fisicas -CPF n° 036.634.383-17 e RG n° 031120320069 SSP/MA,

exercera a fun€ao de MEMBRO DA CPL.

Art. 40. Os servidores especificados nesta portaria desempenharao suas atribuig5es

concomitantemente com as de seus respectivos cargos no perfodo de 01 (urn) ano, conforme
estabelecido no art. 51, § 4° da Lei n° 8.666/93 e altera?6es posteriores.

Art. 5°. A Comissao Permanente de Licitacao conduzira os procedimentos atuando nas

modalidades de Concorr6ncia, Tomada de Pre9os, Convite, Credenciamento, Chamanento
Ptiblico, Inexigibilidade e Dispensa, entre outras instrufdas pela Lei Federal n° 8.666/93 e

suas atualizag6es,
Art. 6°. A Comissao Permanente de LicitaSao, no estrito cumprimento da legisla?ao vigente,
podera propor a aplicagao de sam?5es administrativas a licitantes por infrag6es cometidas no

curso da licitagao, ben como os demais atos pertinentes as licita€6es.

Art.

70.

A

Comi§sao

Permanente

de

Licita?ao

recebera, examinara e julgara

o

credenciamento dos licitantes nas sess5es, as habilitag6es e as propostas objetivamente,
segundo os tipos de licita?ao, os fatores e criterios pi.evia e exclusivamente, estabelecidos no
ato convocat6rio, de modo A possibilitar sua aferi?tio pelos licitantes e 6rg5os de controle

interno e extemo.

Parfgrafo rinico: Fica resguardada a Comissao Permanente de Licita?5o interromper e/ ou
suspender sess6es ptiblicas dos certames, quando necessario, com finalidade de promover

analises em geral e/ou quaisquer averigua?6es ou dilig€ncias decorrentes de fatos

supervenientes, devendo nestes casos designar na pr6pria sessao nova data para a
continuapao dos trabalhos, ou nao sendo poss{vel, publicar os atos convocat5rios para
continuagao do certame mos mesmos meios oficiais de publicagao, resguardados os praz
legais concedidos.
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Art. 8°. Caberi a Comissao Permanente de Licita?5o, em especial:

I.

Receber o cademo processual devidamente autuado, protocolado e numerado,
cpnforme preceitua artigo 38 da Lei 8.666/93 e alterag6es posteriores;

Instruir o processo licitat6rio, ap6s a aprovagao da Secretaria Municipal de
Planejamento e Articula9ao Govemamental, anexando os documentos pertinentes;
Ill.

Encaminhar os autos para a Controladoria Geral do Munici'pio para que seja realizada
analise acerca da legalidade e exame de todos os atos instrut6rios para a rea]izagao da
licitapao priblica;

EE

IV.

Elaborar as minutas do edital e seus anexos, excetuando aqueles das licita95es na

modalidade pregao, submetendo os mesmos a Procuradoria Geral do Municipio para
anilise da legalidade e aprovagao;

V.

Expedir edital e seus anexos ap6s a devida aprovagao da Procuradoria Geral do
Municfpio;

VI.

Prestar informag6es aos interessados;

VII. Realizar o credenciamento dos interessados;

VIII. Decidir sobre pedidos de inscrigao no registro cadastral, bern como sua alteracao ou
cancelamento;

IX.

Receber, examinar e decidir as impugnac6es e consultas ao edital;

X.

Realizar todos os atos previstos na legislafao vigente* em especial na Lei 8+666/93 e

alterag6es posteriores, tais como habilitacao das empresas e julgamento de propostas

de pre9os, a abertura dos envelopes, a rubrica e a analise dos documentos;

XI.

Efetuar o recebimento, o exame e a decisao sobre recursos, encaminhando a
autoridade superior quando mantiver sua decisao;

XII. Indicar o(s) vencedor(es) do certame;

XIII. Adjudicar o objeto ao vencedor, somente se nao houver interposisao de recurso;
XIV. Elaborar a ata da sessao ptiblica;

XV. Encaminhar o

processo

devidamente

instru{do

a

autoridade

superior para

homologa9ao.

Art. 9°. Sao atribuig6es do Presidente da Comissfro Permanente de Licitagao:
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I

-

Assinar os

instrumentos convocat6rios

de

concoi.rencias,

tomadas

de

presos,

credenciamentos, chamamentos ptiblicos e convites, assim como os avisos a serem
publicados;
11 -Assinar as resolug5es decorrentes das decis6es do Colegiado;

Ill - Assinar as portarias decorrentes da prdtica de atos administrativos inerentes ao
funcionamento da Comissao;

IV - Assinar as convoca¢6es para as reuni5es;
V - Presidii. as reuni6es do Colegiado nas modalidades concorr€ncia, tomada de pre?os,
convite, credenciamento, chamamento priblico, inexigibilidade e dispensa;
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VI -Orientar, coordenar e controlar as atividades fins e administrativas do Colegiado;

VII -Promover a celebra€ao atas de registro de pregos;
VIII -Executar outras atividades inerentes a sua area de competencia.

Art. 10. A Comissao Permanente de Licita€ao podera convocar, sempre que necessario,
servidores administrativos e t€cnicos do municfpio para auxilia-la mos processos licitat6rios.

Art.11. i facultada a Comissao> em qualquer fase da licitagao, a promogao de diligencias
destinadas a esclarecer ou a complementar a instrugao do processo licitat6rio.

Art. 12. As decis6es serao tomadas e as sess6es pi'iblicas realizadas por no minimo, 03 (tr€s)

membros da Comissao Permanente de Licita?ao.

Art. 13. Os membros da Comissao de Licitagao responderao solidariamente por todos os
atos praticados pela Comissao, salvo se posicao individual divergente estiver devidamente

fundamentada e registrada em ata lavrada na reuniao em que tiver sido tomada a decisao.

Art. 14. A Comissao devera instruir, processar e julgar as licitap6es em quaisquer de suas
modalidades, cumprindo os principios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da

publicidade, da eficacia, da imparcialidade e da probidade administrativa, ben como todas
Prefeiturn Municipal de Pat`o do Lumiar
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as nomias prescritas na Lei n° 8.666/93 e as respectivas alterap6es posteriores que lhe foram
dadas em atendimento ao interesse ptiblico.

t,.

~

Art. 15. Esta portaria entra em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposig6es
em contrario.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE. GABINETE DA PREFEITA DE

a

PAC0 DO LUMIAR, ESTADO DO MARANHAO, AOS DOIS BIAS DO MES DE
AGOSTO D0 ANO DE 2019.

•A'

.

' ...,,,,
_

.'.,

Prefeita Municipal em Exercicio

fl
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LEI N° 817, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019.

DISPOE SOBRE A A\LTERACAO DO ART. 51 §2° DA LEI
ORGANICA MUNICIPAL DE PA\CO DO LUMIAR/MA, E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS.

deliberagao coletiva de carater permanente, tern a funeao de
receber, examinar, e julgar todos os documentos e procedimentos
licitat6rios relativos as licitae6es e cadastramento de licitantes,
competindo-lhe ainda, deliberar sobre a modalidade de licitaeao a
ser realizada, adjudicar os objetos licitados aos respectivos
vencedores e praticar demais atos dispostos na Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993 e alterae6es posteriores.

Art. 2°. Designar os servidores abaixo relacionados para
A PREFEITA MUNICIPAL DE PACO D0 LUMIAR, Estado do
Maranhao, no uso das atribuie6es que lhe sao conferidas pela Lei
constituirem a Comissao Permanente de Licitaeao -CPL com as
Organica municipal, FAZ SABER, que a Camara de Vereadores fung6es que seguem:
Sr. ANTONIO MACIEL PIRES BORGES, servidor
de Paeo do Lumiar, Estado do Maranhao, aprovou, e ela I.
comissionado, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Fisicas promulgou e sancionou a seguinte Lei:
CPF sob o n° 001.346.013-78 e RG n° 185562820019 SSP/MA,
.1° -0 paragrafo 2° do artigo 51 da Lei Organica Municipal
exercera a fungao de PRESIDENTE DA CPL;
11. Sra. RAIZA LIMA MOREIRA, servidora efetiva, inscrita no
sari a vigorar com a seguinte reda9ao:

fi

Cadastro Nacional de Pessoas Fisicas -CPF n° 044.088.243-56 e
RG n° 032789092007 SSP/MA, exercera a funcao de MEMBRO

Art. 51 -(...)

Paragrafo Segundo -Ser519 (dezenove) o norriero de vereadores
qLle comD6em a Camara MLlnicipal de Paco do Lumiar ` MA„

observados, ern todo caso, os limites estabelecidos na
Oonstitljic5o Federal.
Art. 2° -Ap6s aprovada a presente emenda, a mesma sera
encaminhada para a Justiea Eleitoral de Paeo do Lumiar -MA
para as devidas providencias.
Art. 3° -Esta emenda entra em vigor na data da sua publicagao.

DA CPL; e
Ill. Sr. TASSIO VINICIUS SILVA MARINHO, servidor efetivo,

inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Fisicas -CPF n°
036.634.383-17 e RG n° 031120320069 SSP/MA, exercera a
fungao de MEMBRO DA CPL.

Art. 4°. Os
desempenharao
seus respectivos
estabelecido no

servidores especificados nesta portaria
suas atribuig6es concomitantemente com as de
cargos no periodo de 01 (urn) ano, conforme
art. 51, § 4° da Lei n° 8.666/93 e alterag6es

posteriores.

Art. 4° -Revogam-se as disposie6es em contrario.
Art. 5°.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR,
ESTADO DO MARANHAO, AOS SEIS DIAS DO MES DE
NOVEMBRO DE 2019.

A Comissao Permanente de Licitaeao conduzira os

procedimentos atuando nas modalidades de Concorrencia,
Tomada de Preeos, Convite, Credenciamento, Chamamento
Publico, lnexigibilidade e Dispensa, entre outras instruidas pela Lei

Federal n° 8.666/93 e suas atualizag6es.
MARIA PAULA AZEVEDO DESTERRO
Prefeita Municipal em exercicio

PORTARIAS

Art. 6°. A Comissao Permanente de Licitaeao, no estrito
cumprimento da legislagao vigente, podera propor a aplicaeao de
sane6es administrativas a licitantes por infrae6es cometidas no
curso da licitaeao, bern como os demais atos pertinentes as
licitag6es.

PORTARIA N° 833, DE 02 DE AGOSTO DE 2019
Desl.gna os integrantes da Comissao Permanente de Licita?ao CPL pare atuar em Licitac6es P0blicas no ambito do Poder
Execljtivo do Mljnicl.plo de Paco do Lljmiar (MA), e d5 oljtras
prov.Idencias.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR, Estado do
Maranhao, no uso de suas atribuie6es legais, em conformidade
com artigo 80, inciso v, da Lei Organica do municipio de Paeo do
Lumiar/MA e nos termos do artigo 6°, inciso Xvl, da Lei n° 8.666,
de 21 de junho de 1993 e alterae6es posteriores,
RESOLVE:

Art. 7°. A Comissao Permanente de Licitaeao recebera, examinara
e julgara o credenciamento dos licitantes nas sess6es, as
habilitag6es e as propostas objetivamente, segundo os tipos de
licita?ao, os fatores e criterios pr6via e exclusivamente,
estabelecidos no ato convocat6rio, de modo a possibilitar sua
aferieao pelos licitantes e 6rgaos de controle interno e externo.

Paragrafo dnico: Fica resguardada a Comissao Permanente de
Licitagao interromper e/ ou suspender sess6es ptlblicas dos
certames, quando necessario, com finalidade de promover
analises em geral e/ou quaisquer averiguag6es ou diligencias

decorrentes de fatos supervenientes, devendo nestes casos
designar na pr6pria sessao nova data para a continuaeao dos

Art.1°. A Comissao Permanente de Licitacao -CPL da

trabalhos, ou nao sendo possivel, publicar os atos convocat6rios

Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar (MA), 6rgao de

para continuaeao do certame nos mesmos meios oficiais de

Este documento pode ser verificado no endereap elettonico
http:/twww.pacodolumiar.rna.gov.br/diariooficial, c6digo: DOM-131120191329

Documento assinado digitalmente conforme MP no -2.200-2 de
24/08/2001, que institui a lnfraestrutura de Chaves Publicas
Brasileira -ICP-Brasil.
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publicaeao, resguardados os prazos legais co
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Art.11. E facultada a Comissao, em qualquer fase da licitagao, a

Art. 8°. .Cabera a Comissao Permanente de Licitagao, em
especial:

I.

promoeao de diligencias destinadas a esclarecer
complementar a instrugao do processo licitat6rio.

ou

a

Receber o caderno processual devidamente autuado,
protocolado e numerado, conforme preceitua artigo 38 da
Lei 8,666/93 e alterag6es posteriores;
lI,Instruir o processo licitat6rio, ap6s a aprovagao da
Secretaria Municipal de Planejamento e Articulaeao
Governamental, anexando os documentos pertinentes;
Ill.
Encaminhar os autos para a controladoria Geral do
Municipio para que sej.a realizada analise acerca da
legalidade e exame de todos os atos instrut6rios para a

Art.12. As decis6es serao tomadas e as sess6es ptlblicas
realizadas por no minimo, 03 (tres) membros da Comissao
Permanente de Licitagao.

realizaeao da licitaeao ptlblica;

Art.13. Os membros da Comissao de Licitagao responderao
solidariamente por todos os atos praticados pela Comissao, salvo
se posigao individual divergente estiver devidamente
fundamentada e registrada em ata lavrada na reuniao em que tiver
sido tomada a decisao.

lv.
Elaborar as minutas do edital e seus anexos,
excetuando aqueles das licitag6es na modalidade pregao,
submetendo os mesmos a Procuradoria Geral do Municipio

Art.14. A Comissao devera instruir, processar e julgar as
licitae6es em quaisquer de suas modalidades, cumprindo os

para analise da legalidade e aprovagao;
V.
Expedir edital e seus anexos ap6s a devida
aprovaeao da Procuradoria Geral do Municipio;
Vl.
Prestar informag6es aos interessados;
Vll.
Realizar o credenciamento dos interessados;
VIIl. Decidir sobre pedidos de inscrigao no registro cadastral,
bern como sua alteraeao ou cancelamento;
IX.
R6ceber, examinaredecidiras impugnae6es e
consultas ao edital;
X.
Realizar todos os atos previstos na legislaeao
vigente, em especial na Lei 8.666/93 e alterae6es

posteriores, tais como habilitaeao das empresas e
julgamento de propostas de pregos, a abertura dos
envelopes, a rubrica e a analise dos documentos;
Xl.
Efetuar o recebimento, o exame e a decisao sobre
recursos, encaminhando a autoridade superior quando
mantiver sua decisao;

principios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
publicidade, da eficacia, da imparcialidade e da probidade
administrativa, bern como todas as normas prescritas na Lei n°

8.666/93 e as respectivas alterae6es posteriores que lhe foram

dadas em atendimento ao interesse ptlblico.

u

Art.15. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicaeao,
revogadas as disposie6es em contrario.

Publique-se, registre-se e cumpre-se.
GABINETE DA PREFEITA DE PACO DO LUMIAR, ESTADO DO
MARANHAO, AOS DOIS DIAS DO MES DE AGOSTO DO ANO
DE 2019.
IVIARIA PAULA AZEVEDO DESTERRO
Prefeita Municipal em Exercicio

Xll.
Indicar o(s) vencedor(es) do certame;
XIIl. Adjudicar o objeto ao vencedor, somente se nao houver
interposigao de recurso;
XIV. Elaborar a ata da sessao ptlblica;
XV. Encaminhar o processo devidamente instruido a
autoridade superior para a homologagao.

PORTARIAS
PORTARIA N° 834, DE 02 DE AGOSTO DE 2019

Art. 9°. Sao atribuie6es do Presidente da Comissao Permanente
de Licitagao:

Designa Pregoeira e Equipe de Apoio para atuar em licii

I -Assinar os instrumentos convocat6rios de concorrencias,
tomadas de pregos, credenciamentos, chamamentos ptlblicos e
convites, assim como os avisos a serem publicados;
11
-Assinar as resolug6es decorrentes das decis6es do

pilblicas na modalidade pregao (presencial e/ou eletr6nico) no
arnbito do Poder Executivo do municl.plo de F>aco do Lumiar (MA\)
e d5 oLltras providencias.

Colegiado;

A PREFEITA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR, Estado do
Maranhao, no uso de suas atribuic6es legais, em conformidade
com artigo 80, inciso V, da Lei Organica do municipio de Paeo do
Lumiar/MA e nos termos do artigo 3°, inciso lv, da Lei n° 10.520,
de 17 de julho de 2002,

Ill
-Assinar as portarias decorrentes da pratica de atos
administrativos inerentes ao funcionamento da Comissao;
lv -Assinar as convocae6es para as reuni6es;
V
- Presidir as reuni6es do Colegiado nas modalidades
concorrencia, tomada de preeos, convite, credenciamento,
chamamento publico, inexigibilidade e dispensa;
VI
- Orientar, coordenar e controlar as atividades fins e
administrativas do Colegiado;
Vll -Promover a celebraeao atas de registro de preeos;
Vlll - Executar outras atividades inerentes a sua area de
competencia.

Art.10. A Comissao Permanente de Licitagao podera convocar,
sempre que necessario, servidores administrativos e t6cnicos do
municipio para auxilia-la nos processos licitat6rios.

Este documento pode ser verificado no endere9o eletr6nico
http:/^^ww.pacodolumiar.rna.gov.br/diariooficial, c6digo: DOM-131120191329

RESOLVE:
Art. 1°. Designar a pregoeira e equipe de apoio da Prefeitura
Municipal de Paeo do Lumiar (MA), com a funeao de realizar os
processos licitat6rios relativos as licitae6es ptlblicas na
modalidade pregao (presencial e/ou eletr6nico) e praticar demais
atos sob a egide da Lei n° 10.520/02 e subsidiariamente, no que
couber, as disposig6es da Lei n° 8.666/93 e suas alterae6es

posteriores, bern como demais legislae6es vigentes, com as
fune6es que seguem:
Documento assinado digitalmente conforme MP no -2.200-2 de
24/08/2001, que institui a lnfraestrutura de Chaves Pdblicas
Brasileira -ICP-Brasil.
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ESTAD0 DO MARANHAO
MUNIcfpI0 DE PACO D0 LUMIAR
PORTARIA N° 792 I)E 02 DE AGOST0 DE 2019

Disp6e sabre a NOMEACAO do PRESIDENTE

DA

CPL

da

Secretaria

Municipal

de

Planejamento e Articula¢do Governamental do
Municipio de Paco do Lumiar/MA.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PAC0 D0 LUMIAR, Estado do Maranhao, no uso de suas
atribui?6es legais, que lhe confere a Lei Orginica do Municipio, e com fulcro na Lei Municipal
n° 481 /2013 ,

RESOLVE:

Art.10 NOMEAR ANTONIO MACIEL PIRES B0RGES inscrito no Cadastro de Pessoas
Fisicas -CPF n° 001.346.013-78 para exercer o cargo em comissao de PRESIDENTE DA CPL,

vinculado a Secretaria Municipal de Planejamento e Articulafao Govemamental do Municipio
de Pafo do Lumiar.

Art.20 -Esta portaria entrara em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposie6es em
contrdrio.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

'

GABINETE DA PREFEITA I)E PAC0 D0 LUMIAR, ESTADO D0 MARANHAO, AOS
DOTS DIAS DO MES DE AGOST0 DO AN0 DE 2019.

`#iREfi`ixiphi#uapAd~&rf2fl'rfRESTgEgT&isiffg`
Prefeita Municipal em Exercicio

?}{ii {i{},i r<3 3{}/[}ttfi i
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PORTARIAS
PORTARIA N° 792 DE 02 DE AGOSTO DE 2019

MARIA PAULA AZEVEDO DESTERRO
Prefeita Municipal em Exercicio

DDisp6e sobre a Noiv|EA\CAO do PRESIDENTE DA\ CPL da
Secretaria Municipal de Planej-amento e Articulac5o
Govemamental do Municipio de F>aap do Lurriiar/MA.

PORTARIAS

A PREFEITA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR, Estado do
Maranhao, no uso de suas atribuie6es legais, que lhe confere a Lei
Organica do Municipio, e cam fulcro na Lei Municipal n° 481/2013,

RESOLVE:
.1° NOMEAR ANTONIO MACIEL PIRES BORGES inscrito no

Jastro de Pessoas Fisicas -CPF n° 001.346.013-78 para
exercer o cargo em comissao de PRESIDENTE DA CPL,
vinculado a Secretaria Municipal de Planejamento e Articulaeao
Governamental do Municipio de Paeo do Lumiar.

PORTARIA N° 794 DE 02 DE AGOSTO DE 2019

DDisp6e sobre a NOMEACAO do SECRETARIO ADJUNTO DE
ORCA\MENTO da Secretaria Municipal de Planejarnento e
Articulac5o Govemamental do Municl.plo de Paap do Lumiar/MA\.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR, Estado do
Maranhao, no uso de suas atribuig6es legais, que lhe confere a Lei
Organica do Municipio, e com fulcro na Lei Municipal n° 481/2013,

RESOLVE:

Art.2° -Esta portaria entrara em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se as disposie6es em contrario.

Art.1° NOMEAR MARCIO GHEYSAN DA SILVA SOUZA inscrito

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

ORCAMENTO, simbologia DAS-I vinculado a Secretaria Municipal
de Planejamento e Articulaeao Governamental do Municipio de
Pago do Lumiar.

GABINETE DA PREFEITA DE PACO DO LUMIAR, ESTADO DO
MARANHAO, AOS DOIS DIAS DO MES DE AGOSTO DO ANO
DE 2019.

no Cadastro de Pessoas Fisicas -CPF n° 839.529.503-00 para
exercer o cargo em comissao de SECRETARIO ADJUNTO DE

Art.2° -Esta portaria entrara em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se as disposig6es em contrario.
MARIA PAULA AZEVEDO DESTERRO
Prefeita Municipal em Exercicio

Publique-se, registre-se e cumprA-se.
GABINETE DA PREFEITA DE PACO DO LUMIAR, ESTADO DO
MARANHAO, AOS DOIS DIAS DO MES DE AGOSTO DO ANO
DE 2019.

PORTARIAS
MARIA PAULA AZEVEDO DESTERRO
Prefeita Municipal em Exercicio

PORTARIA N° 793 DE 02 DE AGOSTO DE 2019

DDisD6e sobre a NOMEACAO do ASSESSOR JURIDICO da
Secretaria Municipal de F>lanejarnento e Articulac5o
Govemamental do Municl.plo de Paap do Lurniar/MA.

PORTARIAS
A PREFEITA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR, Estado do
Maranhao, no uso de suas atribuig6es legais, que lhe confere a Lei
Organica do Municipio, e com fulcro na Lei Municipal n° 481/2013,

RESOLVE:

PORTARIA N° 795 DE 02 DE AGOSTO DE 2019

Disp6e sobre a EXONERA\CAO do SECRETARIO ADJUNTO da
Secretaria Municipal da Fazenda do Municipio de Paco do
Lurniar/MA.

Art.1° NOMEAR ALVARO SOUSA RODRIGUES inscrito no
Cadastro de Pessoas Fisicas -CPF n° 075.410.583-00 para
exercer o cargo em comissao de ASSESSOR JURIDICO,
simbologia DAS-3 vinculado a Secretaria Municipal de
Planejamento e Articulaeao Governamental do Municipio de Pago

A PREFEITA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR, Estado do
Maranhao, no uso de suas atribuie6es legais, que lhe confere a Lei
Organica do Municipio, e com fulcro na Lei Municipal n° 481/2013,
RESOLVE:

do Lumiar.

Art.1° EXONERAR KARINE SILVA ANDRADE inscrito no

Art.2° -Esta portaria entrara em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se as disposie6es em contrario.
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Cadastro de Pessoas Fisicas -n° 715.213.803-68 do cargo
comissionado de Secretario Adjunto da Secretaria Municipal da
Documento assinado digitalmente conforme MP no -2.200-2 de
24/08/2001, que institui a lnfraestrutura de Chaves Pdblicas
Brasileira -lcp-Brasil.
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MUNIcipIO DE PAC0 DO LUMIAR
PODER EXECUTIVO
DECRETO N° 3.357, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.
Regulamenta a modalidade Pregdo para
aquisi€do de bens e servi€os Coxpy_ns

prevista na Lei Federal n° 10.520/02 e
dd providencias correlatas.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PAC0 DO LUMIAR, Estado do Maranhao, no uso
de suas atribuig6es legais que lhe confer.e a Lei Organica Municipal,

A

CONSIDERANDO, o entendimento de que, 5 perfeitamente possfvel a aplicabilidade
por todos os entes politicos da federagao brasileira, das normas gerais instituidas pela
Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2.002 e pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1993;

CONSIDERANDO o objetivo desta Administragao de adotar medidas que assegurem a
melhor utilizagao dos recursos ptiblicos, valendo-se de instrumentos ageis e eficazes
para o gerenciamento, controle e economia na realizapao de suas despesas;

a

CONSIDERAND0 o anseio generalizado no sentido de se dar maior celeridade no
descortino dos procedimentos licitat6rios, doravante instaurados pela Administrapao
Direta do Municipio, e, por conseguinte, redugao dos custos operacionais e diminuigao
dos valores m6dios das aquisig6es e servicos necessarios ao atendimento do interesse
pdblico;

DECRETA:

Art. 1° - Fica regulamentada, na forma disposta neste Decreto e em seus Anexos I, 11 e
Ill, a modalidade Pregao, instituida pela Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002,

destinada a aquisig5o de bens e servigos comuns, no ambito do Municipio de Paco do

Lumiar - MA.

Parfgrafo tinico. Subordinam-se ao disposto neste Decreto, al6m dos 6rgaos da

Administragao Municipal direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundag6es
ptiblicas, as empresas ptiblicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades
controladas direta ou indiretamente pelo Municipio de Papo do Lumiar - MA.

`/,
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Art. 20 - Pregao 6 a modalidade de licitacao para aquisigao de bens e servi?os comuns,

qualquer que seja o valor estimado, em que a disputa pelo fomecimento 6 feita em
sessao pdblica, por meio de lances sucessivos.

Parfgrafo tinico. Consideram-se bens e servigos comuns, para os fins e efeitos deste
artigo, aqueles cujos padr6es de desempenho e qualidade possam ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de especifica?6es usuais no mercado, de acordo com o
disposto no Anexo I.
Art. 30 - Os contratos celebrados pelo Municipio, para a aquisigao de bens e servicos

comuns, serao precedidos, prioritariamente, de licitagao na modalidade pregao, que se

destina a garantir, por meio de disputa justa entre os interessados, a compra mais

econ6mica, segura e eficiente.

u

Art. 4° - A licitagao na modalidade de pregao 5 juridicanente condicionada aos
princfpios basicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da

publicidade, da probidade administrativa, da vinculacao ao instrumento convocat6rio,
do julgamento objetivo, bern assim aos Principios correlatos da celeridade, finalidade,
razoabilidade,

proporcionalidade,

competitividade,

justo

prego,

seletividade

e

comparagao objetiva das propostas.

Parfgrafo tinico. As nomas disciplinadoras da licitagao serao sempre intexpretadas em
favor da ampliagao da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o
interesse da Administragao, a finalidade e a seguranga da contratagao.
Art. 5° - Para o julgamento das propostas, serao fixados crit5rios objetivos que

permitam aferir o menor prego, considerados os prazos para a execugao do contrato e do
fomecimento, as especificag6es t6cnicas, os parametros minimos de desempenho e de
qualidade e as demais condig6es definidas no edital.
Art. 6° - Todos quantos participem de licitagao na modalidade de pregao tern direito

pdblico subjetivo a fiel observancia do procedimento estabelecido neste Regulanento,

podendo qualquer interessado acompanhar o seu desenvolvimento, desde que nao
interfira a perturbar ou impedir a realizagao dos trabalhos.
Art. 70 - A licitagao na modalidade pregao nao se aplica as contratag6es de obras de
engenharia, as locae6es imobilidrias, aliena?6es em geral e aos demais servi?os cujas

especificag6es dependam de avaliagao tecnica, que serao regidas pela legislagao geral

da administragao.

u
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Art. 8° - As compras, no ambito da Administrapao Priblica Municipal, quando efetuadas
no sistema de registro de pregos previsto no art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93 e mos art.
11 e 12 da Lei Federal n° 10.520/02, poderao adotar a modalidade pregao.

Art.9°-COA..:,,prefeitomunicipal,deacordocomasatribuig6eslegais,cabe:
{,

`1 - Designar o pregoeiro e os membros da equipe de apoio;
i,

',,.
I-

Art.

10 - Ao(s) ordenador(es) de despesa, no uso de suas atribuig6es legais

regulamentadas por Decreto Municipal, cabe:

I - Aprovar o termo de referencia e solicitar a abertura da licitagao;
11 - Decidir os recursos contra atos do pregoeiro quando este mantiver sua decisao;

Ill -Adjudicar o objeto da licitagao, quando houver recurso;
IV - Homologar o resultado da licitagao;

V- Anular a licita9ao em caso de ilegalidade;

VI -Revogar a licitagao por raz6es de interesse ptiblico;

VII - Promover a celebragao do contrato.
Art.11 -A fase preparat6ria do pregao observara as seguintes regras:

I - Elaboragao do termo de referencia pelo 6rgao requisitante e aprovapao deste
docurnento pela autoridade competente;

11 - Previsao de recursos orgamentalios que assegurem o paganento das obrigag6es
decon.entes de obras e servigos a serem executados no exercfcio financeiro em curso, de

acordo com o respectivo cronograma, excetuando-se licitag6es para registros de prefos;
Ill -Designapao do pregoeiro e da equipe de apoio;
IV - Elaboragao do edital, contendo os elementos necessarios e normas que
disciplinarem os procedimentos e a minuta do contrato, quando for o caso.

•
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§ 1° - As minutas do edital, ben como as dos seus respectivos contratos devem ser

previamente exaninadas e aprovadas pela Procuradoria Juridica do Municipio.
§ 2° - 0 termo de referencia 6 o documento que devera conter:
a) Justificativa da necessidade de contratagao;

b) Definigao do objeto de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificac6es que,
por excessivas, irrelevantes ou desnecessdrias, 1imitem a competigao;

c) Elementos capazes de propiciar avaliacao do custo pela administrapao diante de

orgamento, especificamente atrav6s de valor estimado em planilhas, de acordo com o
prego de mercado;

u

d) Definigao das exigencias de habilitagao, em conformidade com o artigo 4°, inciso
XIII, da Lei 10.520/02;

e)

Crit€rio

de

aceitagao

do

objeto,

deveres

do

contratado

e

do

contratante,

procedimentos de fiscalizagao e gerenciamento do contrato, prazo de execugao e
sanc6es, de forma clara, concisa e objetiva, que pelas suas particularidades, sejam

consideradas relevantes para a celebragao e execu?ao do contrato e atendimentos das
necessidades da administragao.
Art. 12 - As designag6es do pi.egoeiro e da equipe de apoio devem recair mos servidores

do 6rgao ou entidade promotora da licita9ao.

§ 10 - A equipe de apoio clever ser integrada por no mhimo 02 (dois) servidores
ocupantes de cargo efetivo, do 6rgao ou entidade promotora da licitapao.

u

§ 2° - Em todas as sess6es ptiblicas dos preg6es deverao estar presentes no minimo 2
(dois) servidores efetivos, sob pena de nulidade dos atos praticados.

§ 3° - A designagao do pregoeiro, a criterio da autoridade competente, podera ocon.er
para periodo de urn ano, admitindo-se recondug6es, ou para licitagao especifica.

§ 4° - Somente podera atuar como pregoeiro o servidor que tenha realizado capacitacao
especlfica para exercer a atribuicao que retha perfil adequados, aferidos pela autoridade
competente.
EEi

Art. 13 -Cabera ao pregoeiro, em especial:

MUNIcipIO DE PACO DO LUMIAR
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Coordenapao do processo licitat6rio;

Encaminhar os autos para a Controladoria Geral do Municipio para que seja
r;.-±`li~zndd` an.alise acerca da legalidade e exame de todos os atos instrut6rios para a

realizagao da licitagao pt'iblica na modalidade Pregao, presencial ou eletr6nico,

conforme o caso;

Ill.

Elaborar as minutas do edital e seus anexos, submetendo os mesmos a
Procuradoria Geral do Municipio para analise da legalidade e aprovagao;

IV.

Expedir edital de licitagao e seus anexos ap6s a devida aprovagao da procuradoria
Geral do Municipio;

V.

Realizar o credenciamento dos interessados;

VI.

Recebimento, exalne e decisao das impugnag6es e consultas a licitagao, com
apoio do setor requisitante do objeto.

VII. Recebimento dos envelopes das propostas de pregos e da documentagao de
habilitagao;

VIII. A abertui.a dos envelopes das propostas de pregos, o seu exame e a classiflcagao
dos proponentes;

IX.

A condueao dos procedimentos I.elativos aos lances e a escolha da proposta ou do
lance de menor prego;

r\

X.

0 recebimento, o exane e a decisao sobre recursos, encaminhando a autoridade
superior quando mantiver sua decisao;

XI.

Indicar o(s) vencedor(es) do certame;

XII. A adjudica9ao do objeto ao vencedor, somente se nao houver intexposigao de
recurso;

XIII. A elaboragao da ata da sessao ptiblica;

XIV. Encaninhar o processo devidamente instruido a autoridade superior e propor a
homologacao.

Art. 14 - Cabera a equipe de apoio, dentre outras atribuig6es, auxiliar o pregoeiro em
todas as fases do processo licitat6rio.

Art. 15 - A fase extema do pregao sera iniciada com a convocacao dos interessados e
observara as seguintes regras :

MUNICIPI0 DE PAC0 DO LUMIAR
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I - A convocagao dos interessados por meio de publicagao de aviso, observados os
valores estimados para contratacao e os meios de divulgagao a seguir indicados:
a) Para bens e servigos de valores estimados ate R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil
reais),
1) Didrio Oficial, mos termos do inciso I e 11, do artigo 21, da Lei 8.666/93; e

2) Meio eletr6nico, na lnternet, prioritariamente, no sftio oficial desta Prefeitura
(www.pacodolumiar.rna.gov.br);
b) Para bens e servigos de valores estimados acima de RS 160.000,00 (cento e sessenta

u

mil reais) ate R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta nil reais):
1) Dialio Oficial, mos termos do inciso I e 11, do artigo 21, da Lei 8.666/93;

2) Meio eletr6nico, na lnternet, prioritariamente, no sitio oficial desta Prefeitura
(www.pacodolumiar.rna.gov.br); e
3) Jomal de grande circulagao local;
c) Para bens e servigos de valores estimados superiores a R$ 650.000,00 (seiscentos e

cinquenta mil reais)
1) Didrio Oficial, mos termos do inciso I e 11, do artigo 21, da Lei 8.666/93;

2) Meio eletr6nico, na Internet, prioritariamente, no sftio oficial desta Prefeitura
(www.pacodolumiar.rna.gov.br); e

3) Jomal de grande circulagao regional ou nacional.
11 - Do edital e do aviso constarao a definigao do objeto da licitagao, ben como a
indicagao do local, dias e hordrios em que podera ser lida ou obtida a integra do edital, e

a data, hordrio e local onde sera realizada a sessao ptiblica do pregao;

Ill - Do edital constarao, no que couber, todas as exigencias constantes do artigo 40, da
Lei 8.666/93 e alterap5es posteriores.

u
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IV - 0 edital fixara prazo nao inferior a 8 (oito) dias titeis, contados da publicagao do
aviso, para os interessados prepararem suas propostas;
V - Nc| dia, hpr.a e lo;al `d.esignados no edital, sera realizada sessao ptiblica para
recebimento das propostas de pregos e da documentagao de habilitag5o, nos termos dos
procedimentos estabelecidos pelos Anexos 11 e Ill deste Regulamento.

Art. 16 -A habilitagao far-se-a com a verificagao dos seguintes documentos:

I - Certidao Negativa de D5bito - CND, expedida pelo lnstituto Nacional de Seguridade
Social;

a) A Certidao Negativa de D6bito - CND, expedida pelo lnstituto Nacional de

Seguridade Social -INSS, podera ser substituida pela Certidao Conjunta Negativa, ou
Certidao Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuig6es
Federais e Divida Ativa da Uniao, conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014
(Minist5rio da Fazenda).

11 - Certificado de Regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Servi9o,
expedido pela Caixa Econ6mica Federal;

Ill - Certidao negativa ou Positiva com efeitos de negativa para com as Fazendas
Nacional, Estadual e Municipal, quando for o caso;

IV - Cunprimento ao disposto no inciso XXXIII, do artigo 7°. da Constituigao Federal e
no inciso V, do artigo 27, da Lei 8.666/93.

§ 1° - 0 edital podera constar demais exigencias quarto a habilitagao juridica e
qualificag6es t5cnica, econ6mica-financeira e regularidade flscal e trabalhista, mos
termos do artigo 27 a 31, da Lei 8.666/93.

§ 20 - 0 1icitante inscrito no Cadastro de Fomecedores e/ou Prestadores de Servigos do
Municipio ou daqueles aceito pelo edital podera substituir os documentos exigidos no

edital pelo Cellificado de Registro Cadastral - CRC respectivo.

§ 3° - Os docunentos que nao constarem do Certificado de Registro Cadastral - CRC da
licitante deverao ser entregues separados, no momento da sessao ptiblica, mos termos do
artigo 32 da Lei 8.666/93.
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§ 40 -No julgamento da habilitagao e das propostas, o pregoeiro podera sanar erros ou
falhas que nao alterem a substfrocia das propostas, dos documentos e sua validade

juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagao e classificagao.
Art. 17 - Quando permitida a participagao de empresas estrangeiras na licita?ao, as

exig6ncias

de

habilitagao

serao

atendidas

mediante

docunentos

equivalentes,

autenticados pelos respectivos consulados ou embaixadas e ti.aduzidos por tradutor

juramentado no Brasil.
Art.18 -Quando permitida a participa9ao de cons6rcio de empresas, ser5o exigidos:

RE
I - Comprovagao da existencia de compromisso pdblico ou particular de constituigao de

cons6rcio, com indicagao da empresa-lider, que devera atender as condig6es de
lideranga estipuladas no edital e sera a representante das consorciadas perante a Uniao;

11 -Apresentagao da documenta?ao de habilitapao especificada no instrumento
convocat6rio por empresa consoi-ciada;

Ill - Comprovagao da capacidade tecnica do cons6rcio pelo somat6rio dos quantitativos

de cada consorciado, na forma estabelecida no edital;
IV - Demonstragao, por empresa consorciada, do atendimento aos indices contabeis

definidos no editalg para fins de qualificapao econ6mico-financeira;
V -Responsabilidade soliddria das empresas consorciadas pelas obrigag6es do
cons6rcio, nas fases de licitagao e durante a vigencia do contrato;

VI - Obrigatoriedade de lideranga por empresa brasileira no cons6rcio formado por
empresas brasileiras e estrangeiras, observado o disposto no inciso I; e

VII - Constituigao e registro do cons6rcio antes da celebragao do contrato.

Parfgrafo dnico. Fica impedida a participagao de empresa consorciada, na mesma
licitagao, por interm6dio de mais de urn cons6rcio ou isoladamente.

Art.19 -Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar o

contrato, deixar de entregar ou apresentar documenta9ao falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execugao de seu objeto, nao mantiver a proposta de pregos ou
lance ofertado, falhar ou fraudar na execugao do contrato, comportar-se de modo

u
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inid6neo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com a Uniao,
Estados, Distrito Federal ou Municipios e, sera descredenciado nos sistemas de
cadastrament; de)f6mecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4° da Lei 10.520/02,
LI

•i

pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no

i `, i.Contrato e das demais cominag6es legais.
1

Art. 20 - A autoridade competente para aprovaeao do procedimento licitat6rio somente
podera revoga-lo em face de raz6es de interesse ptiblico, por motivo de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocagao de qualquer
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, mos termos do artigo 49, da Lei 8.666/93.

Art. 21 - Ate 02 (dois) dias titeis da data fixada para recebimento das propostas,

qualquer pessoa podera impugnar o ato convocat6rio do pregao.

Parfgrafo tinico - Cabera ao pregoeiro decidir sobre a impugnac5o no prazo de ate
vinte e quatro horas.
Art. 22 - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitat6rio deverao ser
enviados ao pregoeiro, ate 03 (tr6s) dias anterior-es a data para abertura da sessao
pbblica, na foima e condig5es definidas pelo Edital.

Art. 23 - Qualquer mctdificagao no edital exige divulgagao pelo mesmo instrumento de

n

publicagao em que deu o texto original, reabrindo-se o prazo incialmente estabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteragao nao afetar a formulap5o das propostas.

Art. 24 - 0 Municipio publicara na imprensa oficial, o extrato dos contratos celebrados,
mos termos do paragrafo inico, do artigo 61, da Lei 8.666/93.

Art. 25 - Os atos essenciais do pregao, inclusive os decorrentes de meio eletr6nico,

serao documentados ou juntados no respectivo processo, cada qual oportunanente,
compreendendo, sem prejuizo de outros, o seguinte:
I - Termo de referencia;
11 -Planilhas de custo, quando for o caso;

Ill -Previsao de recursos orgamentarios, com a indicagao das respectivas rubricas;
IV -Autorizagao de abertura da licitagao;
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V - Designagao do pregoeiro e equipe de apoio;
VI -Edital e respectivos anexos, quando for o caso;

VII - Minuta do termo do contrato ou instnmento equivalente, ou minuta da ata de
registro de pre9os, conforme o caso;
VIII -Parecer juridico;

IX - Documentagao exigida para a habilitapao;

EE
X -Ata contendo os seguintes registros:
a) Licitantes participantes;

b) Propostas apresentadas;
c) Resuno do(s) tiltimo(s) lance(s) ofertado(s) na ordem de classificagao;
d) Aceitabilidade da proposta de prego;
e) Habilitagao; e

a Recursos interpostos, respectivas analises e decis6es, quando for o caso;
XI -Comprovantes das publicag6es:
a) Do aviso do edital, em conformidade com o alligo 13, inciso I deste decreto;

b) Do resultado da licitagao, em meio eletr6nico, na internet, prioritariamente, no sitio

oficial desta prefeitura (www.pacodolumiar.rna.gov.br) e/ou na imprensa oficial e/ou no
quadro de avisos localizado no atrio deste poder executivo;

c) Do extrato do contrato na imprensa oficial, observando-se o disposto no artigo 6°,
inciso XIII da Lei n° 8.666/93 e alterag6es posteriores; e

d) Dos demais atos em que seja exigida a publicidade, conforme o caso.

Art. 26 - Podera ser realizado o pregao por meio da utilizagao de recursos de tecnologia

da informagao, mos terinos do Anexo Ill deste Decreto.

u

MUNIcipIO DE PAC0 DO LUMIAR
PODER EXECUTIVO

Art.,. :27

-

Compete

ao

Poder

Executivo

estabelecer

normas

e

orientag6es

€o.inglenientares sobre a mat6ria regulada por este Decreto.
Art. 28. Aplicam-se subsidiariamente as normas das Leis Federais n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, e n° 10.520, de 17 dejulho de 2002.

Art. 29 - Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo os seus
efeitos a data da sua assinatura, ficando revogado o Decreto Municipal n° 3.090/2017 e
as disposig6es em contrario.

A

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PAC0 DO LUMIAR, ESTADO
DO MARANHAO, EM DOIS DE AGOST0 DE 2019.
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DECRETO N° 3.357/2019, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

ANEXO I
BENS E SERVICOS COMUNS
Art. 1° - Este Anexo I estabelece a relagao de bens e servigos comuns, conforme segue:

§ |° -BENS COMUNS:
I - Bens de Consumo;

a) Agua mineral;

u

b) Combustivel, lubrificantes;

c) Pegas e acess6rios automotivos em geral (incluindo pneus, cameras de ar e
protetores);
d) Gas em geral (incluindo vasilhames, etc);
e) Generos alimenticios (pereciveis, nao-pereciveis e liofilizados);

I) Material de expediente, consumo, didatico e pedag6gico;

g) Material grafico;
h) Material de copa e cozinha;
i) Material e suprimento de informatica;
j) Material hospitalar, medico, laborat6rio, odontol6gico, instrumental cirtirgico e outros
de natureza similar;

I) Medicamentos, drogas, insumos farmaceuticos, etc;
in) Material de limpeza, higiene pessoal e conservapao;

n) Material de construgao em geral (mineral, eletrico, hidraulico, sanitdrio, etc);
o) Oxigenio medicinal;

u
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p) Uniforme em geral;
.

.,,. ]T..:Pj:ns pemanentes;
a) Mobiliario;

b) Equipamentos em geral (eletrodom6sticos, eletr6nicos, eletro-portatil, audio, video,

seguranga, instrunientos musicais, etc);
c) Utens£1ios de uso geral;

d) Vefculos automotivos e embarcag5es nauticas em geral (motocicleta, triciclo,
quadriciclo, carro, 6nibus, caminhao, trator, canoa,1ancha, etc);

e) Microcomputador de mesa ou portatil ("notebook"), monitor de video, impressora,
estabilizador, noobreak, etc;
§ 2° -SERVICOS COMUNS:

I-

Servigos de apoio administrativo em geral;

11 - Servigos de apoio a atividade de informatica;

a) Digita9ao;

b) Manutengao em geral ®reventiva, con-etiva, etc);
c) Locag5o de Softwares

Ill - Servigos de assinaturas;

a) Jomal;
b) Peri6dico;

c) Revista;
d) Televisao via sat51ite;

e) Televisao a cabo;
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IV - Serviqos de assistencia;

a) Hospitalar;
b) M€dica;
c) Odontol6gica;

d) Fisioterapica;
e) Psicol6gica;

EE

D Cirdrgica;
V -Servi9os de atividades auxiliares;
a) Ascensorista;
b) Auxiliar de escrit6rio;
c) Copeiro;

d) Gargoln;
e) Jardineiro;

f) Mensageiro;

g) Motorista;

h) Secretdria;
i) Telefonista;

VI - Servigos de confecgao de uniformes em geral;
VIII - Servigos de copeiragem;

u
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;` Viii''-' `S:e`rvigos de eventos em geral (1ocagao de sistema de som, estrutura de palco,

gerador', ondme`itagao, ilumina?ao, etc);
IX - Servigos de filmagem;

X - Servigos de fotografia;

xl - Servi9os de gas natap|;t ,'..,..
<',

XII -Servigos de gas liquefeito de petr6leo;

XIII - Servicos graficos em geral;
XIV - Servicos de hotelaria;

XV -Servigos de fomecimento de refeig5es em geral;

XVI -Servigos de jardinageln;
XVII - Servigos de lavanderia;

XVIII -Servigos de limpeza e conservagao (edificag6es,1ogradouros ptiblicos, etc.);

n

XIX - Servigos de locap5o de bens m6veis em geral;
XX -Servigos de manutengao de bens im6veis;

XXI - Servigos de manutengao ®reventiva e con.etiva) de bens m6veis;
XXII - Servigos de lnanutengao em geral;

XXIII -Servigos de modernizapao, melhoria de efici€ncia e expansao em geral;
XXIV - Servigos de remoc5o de bens m6veis;
XXV -Servicos de microfilmagem;

XXVI - Servigos de reprografia;

EE
XXVII - Servigos de seguro satde;
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XXVIII -Servigos de degravagao;
XXIX - Servigos de tradugao;
XXX -Servigos de telecomunica?6es de dados;

XXXI -Servi?os de telecomunicag6es de imagem;

XXXII - Servi?os de telecomunicag6es de voz;

u

XXXIII - Servigos de telefonia fixa;
XXXIV - Servigos de telefonia m6vel;
XXXV - Servigos de transporte;

XXXVI -Servigos de vale refeigao;
XXXVII - Servigos de vigilancia e seguranga ostensiva;

XXXVIII - Servigos de agentes de portaria;
XXXIX - Servigos de fomecimento de energia el6trica;

u

XL - Servigos de apoio maritimo;

XLI -Servigos de aperfeigoamento, forma?ao, capacitagao e treinamento;
XLII - Servi?os de consultoria e assessoria tecnica administrativa, de servigos
contabeis, de consultoria e assessoria juridica, de consultoria e assessoria em licitag6es
ptiblicas e contratos administrativos e de assessoria politica.

Art. 2° - A relag5o classificada no paragrafo anterior e exemplificativa, podendo ainda
ser licitados bens e servigos comuns cujos padr6es de desempenho e qualidade possam

ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificag6es usuais no mercado,
conforme preceitua o artigo 1°, paragrafo tinico, da Lei n° 10.520/02.
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DECRETO N° 3.357/2019, DE 12 DE AGOST0 DE 2019.

ANEX0 11

i.kdcEDIMENTOS PARA O PREGAo PRESENCIAL

Art. 10 - Este Anexo 11 estabelece normas e procedimentos relativos a licitapao na

modalidade de Pregao, na forma presencial.
Art. 2° - A sessao ptiblica do pregao presencial sera processada da seguinte forma:

I - No dia, hora e local designados no edital, sera realizada sessao ptiblica para

recebimento das propostas e da docunentagao de habilitagao, devendo o interessado ou
seu representante legal proceder ao respectivo credenciamento;
11 - Aberta a sessao, os interessados ou seus representantes constitufdos apresentarao
declaragao dando ciencia de que cumprem plenamente os requisitos de habilitagao e

entregarao ao pregoeiro, em

envelopes

separados,

a proposta de pregos

e a

documentagao de habilitagao;

Ill - 0 pregoeiro procedera a aberfura dos eirvelopes contendo as propostas de pregos e

classificara o autor da proposta de menor prego e aqueles que tenham apresentado
propostas em valores sucessivos e superiores em at610% (dez por cento), relativamente
a de menor prego;
IV - Quando nao forem verificadas, no minimo, 03 (tres) propostas escritas de pregos
nas condig6es definidas no inciso anterior, o pregoeiro classificara as melhores

propostas subsequentes, ate o maximo de 03 (tres), para que seus autores participem dos
lances verbais, quaisquer que sejam os pregos oferecidos nas propostas escritas;
V - Em seguida, sera dado inicio a etapa de apresentagao de lances verbais pelos

proponentes, que deverao ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e
decrescentes;
VI - 0 pregoeiro convidara individualmente os licitantes classificados, de forma
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de
maior prego e os demais, em ordem decrescente de valor;

grgiv
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VII - A desistencia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro,
implicafa exclusao do licitante do certame;
VIII - Caso nao se realizem lances verbais, sera verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor prego e o valor estimado para a contratagao;

IX - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro

examinara a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo

motivadamente a respeito;

X - Sendo aceitavel a proposta de menor prego, sera aberto o envelope contendo a

docunientapao de habilitagao do licitante que a tiver formulado, para confirmagao das
suas condig6es habilitat6rias, com base nas exigencias constantes no edital de licitagao;

u

XI - Os documentos exigidos para habilita?5o poderao ser substituidos por Certificados
de Registro Cadastral, nos termos e condig6es dispostas no edital de licitagao,

assegurado ao ja cadastrado o direito de apresentar a documentagao atualizada e

regularizada na pr6pria sessao;
XII - Constatado o atendimento das exigencias de habilitagao fixadas no edital, o
licitante sera declarado vencedor;
XIII - Se a oferta nao for aceitavel ou se o licitante desatender as exigencias

habilitat6rias,

o

pregoeiro

examinara

a

oferta

subsequente,

verificando

a

sua

aceitabilidade e procedendo a habilita€ao do proponente, na ordem de classificagao, e

assim sucessivamente, ate a apuragao de uma proposta que atenda ao edital, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor;

JHV - Nas situag6es previstas nos incisos VIII, IX e XII, o pregoeiro podera negociar

diretamente com o proponente para que seja obtido prego melbor;
XV - No final da sessao, ap6s ser declarado o vencedor, qualquer licitante podera
manifestar imediata e motivadamente a inteneao de interpor recurso, com registro em
ata da sintese das suas raz6es, quando lhe sera concedido o prazo de 03 (tres) dias dteis

para juntar memoriais do mesmo, ficando os demais licitantes desde logo intimados

para apresentar contrarraz6es em igual ntimero de dias, que comegarao a correr do
termino do prazo do recoITente, sendo assegurada vista imediata dos autos;

u
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XVI - A falta de manifestagao imediata e motivada do licitante importara a decadencia
do direito de interposigao de recurso e o pregoeiro adjudicara o objeto do certame ao
licitante declarado Venced-or:

XVII-Orecu:;o'.coriiad';cisaodQ.`b#giveironaoteraefeitosuspensivo;

XVIII - 0 acolhimento de recurso importara a invalidagao apenas dos atos insuscetfveis
de aproveitamento;
XIX - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a

autoridade competente homologai.a a adjudicagao para determinar a contratagao;

XX - Como condi9ao para celebragao do contrato, o licitante vencedor devera manter as
mesmas condig6es de habilitagao;

XXI - Quando o proponente vencedor nao apresentar situagao regular,
assinatura do contrato, sera convocado outro licitante, observada a
classificagao, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem
aplica8ao das sang6es cabiveis, observado o disposto mos incisos XIII e

no ato da
ordem de
prejuizo da
XIV deste

artigo;

XXII - Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato, injustificadamente, a
sessao sera retomada e os demais licitantes chamados a faze-lo, na ordem de
classificagao;

XXIII - 0 prazo de validade das propostas sera de 60 (sessenta) dias, se outro nao
estiver fixado no edital.

Art. 3° - A Administragao, quando da aquisigao de bens ou contratap5o de servigos,

podera subdividir a quantidade total do item em lotes, sempre que comprovado t5cnica e
economicamente viavel, de forma a possibilitar maior competitividade, observado, neste

caso, dentre outros, a quantidade minima, o prazo e o local de entrega ou de prestagao
dos servigos.
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DECRETO N° 3.357/2019, DE 12 DE AGOST0 DE 2019.

ANEX0 Ill
PROCEDIMENTOS PARA 0 PREGA0 ELETRONICO

Art. 10 - Este Anexo Ill estabelece normas e procedimentos relativos a licita?ao na

modalidade de Pregao, na fonna eletr6nica.

Lj

Art. 20 - Para efeito deste Anexo considera-se:

I - Comprasnet ou Cidade Compras: portais de compras municipais, definidos pelo
Poder Executivo Municipal como o sistema eletr6nico a ser utilizado no ambito da

administragao pthlica municipal para realizagao do pregao e demais aquisig6es de bens
e

servi¢os

atrav6s

do

uso

da

tecnologia

da

informagao.

Sitio:

http://

www.comprasnet.gov.br ou http:// www.cidadecompi`as.com.br, respectivamente.

11 -Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagao do Ministerio do Planejanento,
Orgamento e Gestao € a entidade responsavel pelo apoio t6cnico e operacional, que

atuara como provedora do sistema eletr6nico de compras denominado Comprasnet;
Ill - Confederagao Nacional de Municfpios e a entidade responsavel pelo apoio tecnico

e operacional, que atuara como provedora do sistema eletr6nico de compras

denominado Cidadecompras;

Art. 3° - 0 preg5o, na fomia eletr6nica, como modalidade de licita8ao do tipo menor
prego, realizar-se-a quando a disputa pelo fornecimento de bens ou servigos comuns for
feita a distancia em sessao phblica, por meio de sistema que promova a comunicagao
pela internet.
Parfgrafo dnico: Os sistemas a que se refere este artigo serao dotados de recursos de

criptografia e de autenticagao que garantan condig6es de seguranga em todas as etapas
do certame.

Art. 4° - 0 pregao, na forma eletr6nica, sera conduzido pelo 6rgao ou entidade
promotora da licitagao, com apoio t5cnico e operacional do portal escolhido, para todos
os 6rgaos integrantes da Administragao Ptiblica Municipal.

u
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Art. 5° - Serao previamente credenciados perante os portais, a autoridade competente do
6rgao promotor da licitagao, o pregoeiro, os membros da equipe de apoio, os operadores
do sistema e os licitantes que participan do pregao eletr6nico.

§e::o-a]°6C±r:£:nissi::tftive:[t,?.p:::-Saec-easspoe}:oatsr££sbt:£:°e]deetr8:a:;e:edfedvee{:ta{fi;::9::o:;::nsc:£:
junto ao portal de compras.

§ 2° - A chave de identificag5o e a senha poderao ser utilizadas em qualquer pregao
eletr6nico, salvo quando canceladas por solicitagao do credenciado ou em virtude de seu

descredenciamento por 6rgao participante do portal.

§ 3° - A perda da senha ou a quebra do sigilo devera ser comunicada imediatamente ao
provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso.

§ 4° - 0 uso da senha de acesso pelo licitante 6 de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transagao efetuada diretamente ou por seu representante, nao
cabendo ao provedor do sistema ou 6rgao promotor da licitagao responsabilidade por
eventuais danos decoITentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

§ 5° -0 credencianiento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal
do ]icitante ou seu representante legal e a presunc5o de sua capacidade t5cnica para

realizagao das transag6es inerentes ao pregao na forma eletr6nica.

r\

Art. 6° - Cabers ao licitante interessado em participar do pregao, na forma eletr6nica:
I -Ci.edenciar-se no portal para celfames promovidos por 6rgaos ou entidades

pertencentes ao Municipio, no prazo minimo de 03 (tres) dias titeis antes da data de
realiza€.ao do pregao;

11 - Remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletr6nico, via internet, a
proposta e, quando for o caso, seus anexos.

Ill - Responsabilizar-se formalmente pelas transag6es efetuadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu I.epresentante, nao cabendo ao provedor do sistema ou
ao 6rgao promotor da licitagao responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.
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IV - Acompanhar as operap6es no sistema eletr6nico durante o processo licitat6rio,
responsabilizando-se pelo anus decorrente da perda de neg6cios diante da inobservancia
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

V - Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senna, para imediato bloqueio
de acesso.

VI - Utilizar-se da chave de identificagao e da senha de acesso para participar do pregao
na forma eletr6nica.
VII - Solicitar o cancelamento da chave de identifica?ao ou da senna de acesso por
interesse pr6prio.

|J

Parfgrafo dnico: 0 fomecedor descredenciado no Cidade Compras tera sua chave de
identificagao e senha suspensas automaticamente.
Art. 7° -A docunentagao exigida para atender ao disposto no edital do certame
licitat6rio, na forma eletr6nica, podera ser substituida pelo certificado de registro
cadastral que atenda aos requisitos previstos na legisla?ao geral a ser adotado e

integrado com o Comprasnet ou Cidade Compras.
Art. 8° - A integra do edital de pregao, na forma eletr6nica, sera disponibilizado no
Comprasnet,

sitio:

_vy}ryw.comprasnet.gQ_\i±±±

ou

Portal

Cidade

Compras,

sitio:

_wry:w.cidadecompras.com.t±. 0 aviso de publicagao da licitagao mencionara o portal
onde sera realizado o certame.
§ 1° - 0 aviso do edital contera a defini9ao precisa, suficiente e claro do objeto, a
indicapao dos locais, dias e hordrios em que podera ser lida e obtida a integi.a do edital,

bern como o endere9o eletr6nico onde ocorrera a sessao pdblica, a data de sua

realizacao e a indicagao de que o pregao, na forma eletr6nica, sera realizado por meio

da internet.
§ 2° - A publicagao referida neste artigo sera efetuada no Comprasnet ou Cidade
Compras e podera ser feita conjuntamente em sftios oficiais da administragao pdblica,
na internet, desde que certificado digitalmente por autoridade ceftificadora credenciada
no ambito da Infra-Estrutura de Chaves Ptiblicas Brasileira ~ ICP Brasil.

u
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§ 3° - Todos os hordrios estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessao ptiblica
observarao, para todos os efeitos, o horalio de Brasilia/DF, inclusive para contagem do
teinife. e rfegisfi-o no sistema eletr6nico e na documentapao relativa ao certane.

Art. 9° - Ap6s a divulgagao do edital no enderego eletr6nico, os licitantes dever5o

::]scpa:::L¥oaranp::::Satta6Ca°¥ataadeeshcor::a:]fi°*?ijsetp°ar°afearib:dri°u]:a°d:rsee9s°saeo',Seex:::s:v::S:;t:
por meio do sistema eletr6nico, quando, entao, encen.ar-se-a, automaticamente, a fase
de recebimento de propostas.
§ 1° -A participagao no pregao eletr6nico dar-se-a pela utilizagao da senha privativa do
licitante.

§ 2° - Para participagao no pregao eletr6nico, o 1icitante devera manifestar, em campo
pr6prio do sistema eletr6nico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitagao e que
sua proposta esta em conformidade com as exigencias do instrumento convocat6rio.
§ 3° - A declaragao falsa relativa ao cuniprimento dos requisitos de habilitagao e
proposta sujeitara o licitante as sang6es previstas neste Decreto.

§ 4° - Ate a abertura da sessao, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada.
Art. 10 - A partir do hordrio previsto no edital, a sessao ptiblica na internet sera aberta

por comando do pregoeiro com a utilizagao de sua chave de acesso e senha.
§ 10 - Os licitantes poderao participar da sessao pi'iblica na internet, devendo utilizar sua
chave de acesso e senha.

§ 2° - 0 pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que
nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
§ 30 - A desclassificagao de proposta sera sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

§ 4° -As propostas contendo a descrigao do objeto, valor e eventuais anexos estarao
disponiveis na internet.

§ 5° -0 sistema disponibilizara campo pr6prio para troca de mensagens entre o
pregoeiro e os licitantes.
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Art. 11 - 0 sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo
pregoeiro, sendo que somente estas participarao da fase de lance.
Art. 12 - Classificadas as propostas, o pregoeiro clara inicio a fase competitiva, quando

entao os licitantes poderao encaminhar lances exclusivanente por meio do sistema
eletr6nico.
§ 10 - No que se refere aos lances, o licitante sera imediatamente informado do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

§ 20 - Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observados o hordrio fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no edital.

u

§ 30 - 0 licitante somente podera oferecer lance inferior ao tiltimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
§ 40 -Nao serao aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro.

§ 5° - Durante a sessao ptiblica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identifica?ao do licitante.

§ 6° -A etapa de lances da sessao pbblica sera encerrada por decisao do pregoeiro.

§ 7° - 0 sistema eletr6nico encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s
o que transcorrera periodo de tempo de ate trinta minutos, aleatoriamente determinado,
findo o qual sera automaticamente encerrada a recep?ao de lances.
§ 80 - Ap6s o encerramento da etapa de lances da sessao ptiblica, o pregoeiro podera
encaminhar, pelo sistema eletr6nico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado

lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o crit€rio de

julgamento, nao se admitindo negociar condig6es diferentes daquelas previstas no
edital.

§ 90 - A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ssr acompanhada pelos
demais licitantes.
§ 100 - No caso de desconexao do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o
sistema eletr6nico permanecer acess{vel aos licitantes, os lances continuarao sendo

recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

u
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§ Ilo -Quando a desconexao do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minut,9.i,a.sess`aodopreg.3cmSformaeletr6nicaserasuspensaereiniciadasomenteap6s

comunicagao aos parti9ipantes, no enderego eletr6nico utilizado para divulgagao.

Art.13 - Encen.ada a etapa`de lances, o pregoeiro examinara a proposta classificada em

primeiro lugar quarto a compatibilidade do prego em relagao ao estimado para
contratagao e verificara a habilitapao do licitante conforme disposig6es do edital.

n

§ 1° - A habilitacao dos licitantes sera verificada preferencialmente por meio eletr6nico
atraves dos sitios de emissao de documentos ou atrav6s de consultas diretas aos sistemas

de registros cadastrais que atendam aos requisitos da legislagao pertinente.

§ 2° -Os docunentos exigidos para habilitagao que nao estejam contemplados mos sitios
referidos no paragrafo anterior deverao ser apresentados via fax, no prazo e condig6es
definidas no edital, ap6s solicitag5o do pregoeiro no sistema eletr6nico.

§ 30 -Os documentos e anexos exigidos, quando remetidos via fax, deverao ser
apresentados em original ou por c6pia autenticada, mos prazos estabelecidos no edita].

§ 4° - Para fins de habilitapao, a verificagao pelo 6rgao promotor do certame mos sltios
oficiais de 6rgaos e entidades emissores de certid6es constitui meio legal de prova.

Art. 14 - Os procedimentos para inteaposigao de recurso, compreendida a manifestagao

pr5via e motivada do licitante, durante a sessao ptiblica, o encaminhamento de memorial
e de eventuais contra-raz6es pelos demais licitantes, serao realizados exclusivamente no
ambito do sistema eletr6nico, em formuldrios pr6prios. A falta de manifestagao do
licitante importara a decad6ncia do direito de interposig5o de recurso e o pregoeiro

adjudicara o objeto do certame ao licitante declarado vencedor

Art. 15 - A ata sera disponibilizada na internet para acesso livre, imediatamente ap6s o
enceiTamento da sessao ptiblica.

Art. 16 -As penalidades serao obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal no
Comprasnet ou Cidade Compras - e, no caso de impedimento do direito de licitar e
contratar, o licitante devera ser descredenciado por igual periodo.

Parf grafo tinico: Somente a autoridade que registrou as penalidades no Comprasnet ou

Cidadecompras podera fazer a sua retirada.
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Art. 17 - Qualquer interessado podera acompanhar os processos no endere9o eletr6nicu
do portal escolhido para realizar a licitagao, Comprasnet ou Cidade Compras.
Art. 18 -Os arquivos e registros digitais, relativos ao processo licitat6rio, deverao

permanecer a disposigao das auditorias intemas e extemas.

Art. 19 - Aplicam-se subsidiariamente para este Anexo Ill, no que coubei., os
procedimentos estabelecidos no Anexo 11 deste Decreto.

|J
Prefeita Municipal
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DECRET0 N° 3.356, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

Rpergtvt::tnofen#£:...asrtt::eo:a]:edRaegtLS::°Fdeedeprrae]€°:a
8.666/93 e altera€6es posteriores, artigos 11 e 12

da Lei Federal n° ]0.520/02, e dd providancias

correlatas`

A PREFEITA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR, Estado do Maranhao, no uso

n

de suas atribuig5es legals, que lhe confere o art. 80, Ill da Lei Orginica do Municipio de
Pago do Luniar e,

CONSIDERANDO, o entendimento de que, 6 perfeitamente possivel a aplicabilidade
por todos os entes politicos da federacao brasileira, das normas gerais instituidas pela
Lei Federal n° 8.666, de 21 dejunho de 1993 e pela lei federal n° 10.520, de 17 de julho

de 2002;

CONSIDERANDO, o disposto no artigo 15, inciso 11 e § 3°, da Lei Federal n° 8.666,
de 21 dejunho de 1993 e alterag5es posteriores, e os artigos 11 e 12, da Lei Federal n°
10.520, de 17 dejulho de 2002;

CONSIDERANDO, o advento do Decreto Federal n° 9.488, de 30 de agosto de 2018,
que promoveu altera96es, no texto base do Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de
2013, que regulamentou o Sistema de Registro de Pregos previsto no artigo 15 da Lei
Federal n° 8.666, de 21 dejunho de 1993;

DECRETA:

CAPITULO I
DISPOSIC6ES GERAIS
Art. 1°. As contratag6es de servisos e a aquisigao de bens, quando efetuadas pe]o

Sistema de Registro de Pregos - SRP, no ambito da administrapao ptiblica municipal

direta e autdrquica e fundacional do Municfpio de Paco do Lumiar-MA, obedecerao ao
disposto neste Decreto.

Art. 20. Para os efeitos deste Decreto, s5o adotadas as seguintes definig6es:
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I -Sistema de Registro de Pre9os - SIT - conjunto de procedimentos para registro
formaldepregosrelativosapresta?aodeservigoseaquisi9aodebens,paracontrata€6es

futuras;
11 - Ata de registro de pregos -docunento vinculativo, obrigacional, com caracteristica

de compromisso para futura contrata?ao, onde se registram os pi-egos, fomecedores,
6rgaos participantes e condig6es a serem praticadas, conforme as disposi?6es contidas

no instrumento convocat6rio e propostas apresentadas;
Ill -6rgao gerenciador -6rgao ou entidade da administragao ptiblica municipal
responsavel pela condugao do conjun{o de procedimentos para registro de pregos e

gerenciamento da ata de registro de pregos dele decon.ente;

U

IV - 6rgao participante - 6rgao ou entidade que participa dos procedimentos iniciais do
Sistema de Registro de Pregos e integra a ata de registro de pregos;

V-6rgaonaoparticipante~6rgaoouentidadedaadministra9aopdblicaque,naotendo
participado dos procedimentos iniciais da licita?ao, atendidos os requisitos desta norma,
faz adesao a ata de registro de pre9os;

Paragrafo Unico. A Comissao Permanente de Licitagao sera o 6rgao municipal

detentor da responsabilidade instituida no inciso Ill.
Art. 3°. 0 Sistema de Registro de Pregos podera ser adotado, nas seguintes hip6teses:

I - quando, pelas caracteristicas do bern ou servigo, houver necessidade de contrata¢6es

frequentes;
11 - quando for conveniente a aquisigao de bens com previsao de entrega parcelada ou

contratagaodeservi9osremuneradosporunidadedemedidaouemregimedetare fa;

Ill - quando for conveniente a aquisigao de bens ou a contrata?ao de servigos para
atendimento a mais de urn 6rgao ou entidade, ou a programas de govemo; ou

IV - quando pela natureza do objeto nao for possivel definir o quantitativo a ser
demandado pela Administrapao.
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CApfTUL0 11
DA INTENCAO PARA REGISTRO DE PRECOS
Art. 49. Fica instituido o procedimento de lntengao de Registro de Pregos - IRP, que
de{e`ra6L`s`ef t'.uffii..zado pelos 6rgaos e entidades da Administragao Ptiblica Direta e

Indireta, para registro e divulgagao dos items a serem licitados e para a realizacao dos
atos previstos mos incisos 11 e V do caput do art. 59 e dos atos previstos no inciso 11 e

caput do art. 69.

§ 10. A divulgagao da intengao de registi.o de pregos podera ser dispensada, de forma

justificada pelo 6rgao gerenciador.

§ 2°. A 0 prazo para que outros 6rgaos e entidades manifestem interesse em participar
de IRP sera de oito dias titeis, no minimo, contado da data de publicagao da IRE no
Didrio Oficial.
§ 30. 0 Gabinete do Prefeito editara norma complementar para regulamentar o disposto
neste artigo.
§ 4°. Cabera ao 6rgao gerenciador da Intengao de Registro de Pregos -IRP:

I - estabelecer, quando for o caso, o mimero maximo de participantes na IRP em
conformidade com sua capacidade de gerenciamento;
11 - aceitar ou recusar, justificadamente, os quantitativos considerados infimos ou a
inclusao de novos items; e

Ill - deliberar quanto a inclusao posterior de participantes que nao manifestaram
interesse durante o periodo de divulgag5o da IRP.
§ 40. Os procedimentos constantes dos incisos 11 e Ill do § 39 .serao efetivados antes da
elaboracao do edital e de seus anexos.

CAPITULO Ill
DAS COMPETENCIAS DO 6RGA0 GERENCIADOR
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Art. 59. Cabera ao 6rgao gerenciador a pratica de todos os atos de controle e
administragao do Sistema de Registro de Pregos, e ainda o seguinte:
I-registrarsuaintengaoderegistrodepregosatrav6sdeoficioenderegadoaoGabinete

do Prefeito;
11 - consolidar informag5es relativas a estimativa individual e total de consumo,

promovendo a adequagao dos respectivos temios de refer€ncia ou projetos basicos
encaminbadosparaatenderaosrequisitosdepadronizagaoeracionalizagao;

Ill - promover atos necessarios a instrugao processual para a realiza9ao do
procedimento licitat6rio ;

u

IV - realizar pesquisa de mercado para identificagao do valor estimado da licitapao e,
consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos 6rgaos e entidades
participantes,inclusivenaship6tesespi.evistasnos§§29e39doart.69desteDecreto;

V - confirmar junto aos 6rgaos participantes a sua concordincia com o objeto a ser
licitado,inclusivequantoaosquantitativosetemiodereferenciaouprojetobasico;
VI -realizar o procedimento licitat6rio;
VII - gerenciar a ata de registro de pregos;
VIII - conduzir eventuais renegociap6es dos pregos registrados;

IX - aplicar, garantida a anpla defesa e o contradit6rio, as penalidades decorrentes de
infrag6es no procedimento licitat6rio; e

X - aplicar, garantida a anpla defesa e o contradit6rio, as penalidades decorrentes do

descunprimento do pactuado na ata de registro de pregos ou do descunprimento das
obrigag6es contratuais, em relapao as suas pr6prias contratag6es.
XI - autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogagao do prazo previsto no § 69
do art. 22 deste Decreto, respeitado o prazo de vigencia da a{a, quando solicitada pelo

6rgao nao participante.
§ 1= A ata de registro de pregos, sera disponibilizada no site oficial deste poder
e x e cuti v o (±±QAQxpafg±9±±±±Eigrnlal89±Z±±).
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§ 2°. A competencia para celebrar e gerenciar a Ata de registro de Prego, cabera
exclusivamente ao Presidente da Comissao Permanente de Licitagao.
§ 3°. 0 9Tg`ap geren.Q`iador podera solicitar auxilio t5cnico aos 6rgaos participantes para
execugSO gq§, atividades previstas nos incisos Ill, IV e VI do caput.

CApfTULO IV
DAS COMPETENCIAS DO 6RGA0 PARTICIPANTE

n

Art. 69. 0 6rgao participante sera responsavel pela manifestagao de interesse em
participar do registro de pregos, providenciando o encaminhamento ao

6rgao

gerenciador de sua estimativa de consumo, local de entrega e, quando couber,
cronograma de contratagao e respectivas especificag6es ou termo de refer€ncia ou
projeto basico, nos termos da ±£±j±±&666, de 21 de junho de_±22±, e da Lei n910.520

aflz±e julho ±±2QQ2, adequado ao registro de pregos do qual pretende fazer parte,
devendo ainda:

I - garantir que os atos relativos a sua inclusao no registro de pregos estejam
formalizados e aprovados pela autoridade competente;
11 - manifestar, junto ao 6rgao gerenciador, mediante a utilizagao da Intengao de
Registro de Pregos, sua concordancia com o objeto a ser licitado, antes da realizagao do

rl

procedimento licitat6rio; e

Ill - tomar conhecimento da ata de registros de pregos, inclusive de eventuais
alterag6es, para o correto cumprimento de suas disposig6es.
§ leT Cabe ao 6rgao participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contradit6rio, as

penalidades decon.entes do descumprimento do pactuado na ata de registro de pregos ou
do descumprimento das obrigag6es contratuais, em relagao as suas pr6prias
contratag6es, informando as ocorr€ncias ao 6rgao gerenciador.

§ 2eT No caso de compra municipal geral, o 6rgao gerenciador promovera a divulgacao
da agao, a pesquisa de mercado e a consolidagao da demanda.
§ 39T Na hip6tese prevista no § 29, comprovada a vantajosidade, fica facultado aos
6rgaos ou entidades participantes de compra municipal a execugao da ata de registro de
Pre90S.
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§ 4= Os 6rgaos participantes de compra municipal poderao utilizar recursos de
transferencias legais ou voluntarias, vinculados aos processos ou projetos objeto de
descentralizagaoederecursospr6priosparasuasdemandasdeaquisigaonoambitoda
ata de registro de pregos.
§ 5¥ Caso o 6rgao gerenciador aceite a inclusao de novos itens, o 6rgao participante
demandante elaborara sua especificagao ou termo de refer6ncia ou projeto basico,
conformeocaso,eapesquisademercado,observadoodispostonoart.69.
§ 69. Caso o 6rgao gerenciador aceite a inclusao de novas localidades para entrega do
bern ou execugao do servigo, o 6rgao participante responsavel pela demanda elaborara,

ressalvadaahip6teseprevistano§29,pesquisademei.cadoquecontempleavariagaode

u

custos locais ou regionais.

CApiTUL0 V
DA LICITACAO PARA REGISTRO DE PRECOS
Art. 79.

A licitagao para registro de pre9os sera _ realizada
.
^ A na
.~,,/^1
modalidade
_
_1+^"^^=ar,
de
termos da Lei n° 8.666/93 e alterag6es
concorrencia,
uulluu115Llulq, WV
do `L±/v
tipo menor
^^L,.-__ prego,
I___,
, mos
posteriores, ou na modalidade de pregao, mos terlnos da Lei n° 10.520/02, e sera

precedidadeamplapesquisademercado.
§ 19. 0 julgamento por t6cnica e prego, na modalidade concorrencia, podera ser
excepcionalmente adotado, a criterio do 6rgao gerenciador e mediante despacho

fundamentado da autoridade mckima do 6rgao ou entidade.
§ 2°. Na licitapao para registro de pregos nao 6 necessario indicar a dotagao
or?amentaria, que somente sera exigida para a formalizapao do contrato ou outro

instrunento habil.
Art.89.06rgaogerenciadorpoderadividiraquantidadetotaldoitememlotes,quando
tecnica e economicamente viavel, para possibilitar maior competitividade, observada a

quantidademinima,oprazoeolocaldeentregaoudeprestagaodosservigos.

§ 1¥ No caso de servigos, a divisao considerara a unidade de medida adotada para
aferigaodosprodutoseresultados,eseraobservadaademandaespecificadecada6rgao

ou entidade participante do certame.
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§ 297 Na situagao prevista no § 19, deveri ser evitada a contratapao, em urn mesmo 6rgao
ou entidade, de mais de uma empresa para a execug5o de urn mesmo servigo, em ulna

mesma localidade, para assegurar a responsabilidade contratual e o princfpio da
padronjzagao.

Art. 98. ,a e,d,ifqr,`.de licitagao para registro de pregos observara o disposto nas Lei n°
8.666/93. e ;lterag6es posteriores e Lei n° 10.520/02, e contemplara, no minimo:

I - a especiflcagao ou descrigao do objeto, que explicitara o conjunto de elementos

necessarios e suficientes, com nivel de precisao adequado para a caracterizagao do bern

ou servigo, inclusive definindo as respectivas unidades de medida usualmente adotadas;
11 - estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo 6rgao gerenciador e 6rgaos
participantes;

Ill - estimativa de quantidades a serem adquiridas por 6rgaos nao participantes,
observado o disposto no § 49 do art. 22, no caso de o 6rgao gerenciador admitir ades6es;
IV - quantidade minima de unidades a ser cotada, por item, no caso de bens;

V - condig6es quanto ao local, prazo de entrega, forma de pagamento, e mos casos de

servigos, quando cabfvel, frequencia, periodicidade, caracteristicas do pessoal, materials
e equipanientos a serem utilizados, procedimentos, cuidados, deveres, disciplina e
controles a serem adotados;

VI -prazo de validade do registro de prego, observado o disposto no caput do art. 12;

VII - 6rgaos e entidades participantes do registro de prego;
VIII - modelos de planjlhas de Gusto e minutas de contratos, quando cabivel;
IX -penalidades por descumprimento das condig6es;

X -minuta da ata de registro de pregos como anexo; e

XI -realizagao peri6dica de pesquisa de mercado para comprovagao da vantajosidade.

§ 19. 0 edital podera admitir, como crit6rio de julgamento, o menor prego aferido pela
oferta de desconto sobre tabela de pregos praticados no mercado, desde que
tecnicamentejustificado.
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§29.Quandooeditalprevirofomecimentodebensoupresta?aodeservi?osemlocais
diferentes, e facultada a exigencia de apresentagao de proposta diferenciada por regiao,
de modo que aos pregos sejan acrescidos custos variaveis por regiao.

§3°.Aestimativaaqueserefereoinciso1Ildocaputnaoseraconsideradaparafinsde

qualificagaotecnicaequalificapaoecon6mico-financeiranahabilitagaodolicitante.

§ 49. 0 exame e a aprovagao das minutas do instrumento convocat6rio e do contrato
serao efetuados exclusivamente pela assessoria jur{dica do 6rgao gerenciador.
Art. 10. Ap6s o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderao reduzir seus

u

pregosaovalordapropostadolicitantemaisbemclassificado.

Parfgrafo tinico.

A apresentagao de novas propostas na forma do caput nao

prejudicaraoresultadodoceftameemrelagaoaolicitantemaisbemclassificado.

CAP±TUL0 VI
D0 REGISTR0 DE PRECOS E DA VALIDADE DA ATA
Art.11. Apds a homologagao da licitagao, o registro de pregos observara, entre outras,
as seguintes condig6es:

I - serao registrados na ata de registro de pregos os pregos e quantitativos do licitante

mais ben classificado durante a fase competitiva;
11 - sera incluido, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou servigos com pregos iguais aos do licitante vencedor na

sequencia da classificagao do certame, excluido o percentual referente a margem de
preferencia, quando o objeto nao atender aos requisitos previstos no art. 30 da Lei n°
8.666/93 e alterag6es posteriores;

Ill - o prego registrado com indicagao dos fomecedores sera divulgado no site oficial
destepodei.executivo(www.pacodolumiar.rna.gov.br)eficaradisponibilizadodurantea
vigencia da ata de registro de pregos; e

IV - a ordem de classificagao dos licitantes registrados na ata devera ser respeitada nas
contratag6es.
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§19.0registro#a'`:q*#.s'erefereoinciso11docaputtemporobjetivoaformagaode
cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado
da ata, nas hip6teses previstas mos arts. 20 e 21.

§ 29. Se houver mais de urn licitante na situagao de que trata o inciso 11 do caput, serao
classificados segundo a ordem da tiltima proposta apresentada durante a fase
competitiva,

a

§. 39. A habilitagao dos fomecedores que comporao o cadastro de reserva a que se refere
o incisotll do caput sera efetuada, na hip6tese prevista no paragrafo dnico do art.13 e

quando houver necessidade de contratagao de fomecedor remanescente, Has hip6teses
previstas mos arts. 20 e 21,

§ 49. 0 anexo que trata o inciso 11 do caput consiste na ata de realizagao da sessao

ptiblica do pregao ou da concorrencia, que contera a informagao dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serv,igos com pregos iguais ao do ljcitante vencedor do
certame.
Art. 12. 0 prazo de validade da ata de registro de pregos nfro sera superior a doze
meses, incluidas eventuais prorrogag5es, conforlne o ±ngiso Ill .do § 39 do art. 15 a,a |±
n9 8,666/93 e alterag5es posteriores.

§ 19. i vedado efetuar acr6scimos mos quantitativos fixados pela ata de registro de
pregos, inclusive o acr6scimo de que trata o §|9_do art. 65 da Lei n° 8.66_6_£:gis
alterag6es posteriQrg£.

§ 29. A vigencia dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Pregos sera
definida nos instrumentos convocat6rios, o0servado o disposto no art. 57 da Lei n°
8±666/93 e alterac6es posteriQ±:§g.

§ 39. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Pregos poderao ser alterados,
observado o disposto no aELeT5 da Lei n° 8.666/93 e alterag6es_ posteLrfe.
§ 49. 0 contrato decorrente do Sistema de Registro de Pregos devera ser assinado no
prazo de validade da ata de registro de pregos.

CAPITULO VII
DA ASSINATURA DA ATA E DA CONTRATACAO COM

FORNECEDORES REGISTRADOS
Prefeitura Municipal de Pa€o do Lumiar
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MUNIcipIO DE PACO DO LUMIAR
PODER EXECUTIVO

Art. 13. Homologado o resultado da licitagao, o fornecedor mais ben classificado sera
convocado papa assinar a ata de registro de pregos, juntamente com o Presidente da
Comissao Pemanente de Licitapao, no prazo e nas condig5es estabelecidos no

instrunento convocat6rio, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando solicitado pelo fomecedor e desde que ocon.a motivo justificado aceito pela
administrapao.

Paragrafo hnico. i facultado a administragao, quando o convocado nao assinar a ata
de registro de pregos no prazo e condi95es estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagao, para faze-lo em igual prazo e nas meslnas
condig6es propostas pelo primeiro classificado.

u

Art. 14. A ata de registro de pregos implicara compromisso de fomecimento nas
condig6esestabelecidas,ap6scumpridososrequisitosdepublicidade.

Parfgrafo hnico. A recusa injustificada de fomecedor classificado em assinar a ata,
dentro do prazo estabelecido neste artigo, ensejara a aplicapao das penalidades
legalmente estabelecidas.

Art. 15. A contratapao com os fomecedores registrados sera formalizada pelo 6rgao

interessado por interm5dio de instrunento contratual, emissao de nota de empenho de
despesa,autorizagaodecompraououtroinstrumentohabil,conformeoart.62daLein°
fi±££±23±Lal±s±:afafsHPQs±£±Qfss.

Art. 16. A existencia de pregos registrados nao obriga a administragao a contratar,
facultando-se a realizapao de licita?ao especifica para a aquisigao pretendida,

asseguradapreferenciaaofomecedori.egistradoemigualdadedecondig6es.

CApfTULO VIII
DA REVISAO E D0 CANCELAMENT0 DOS PRECOS REGISTRADOS
Art. 17. Os pregos registrados poderao ser revistos em decorrencia de eventual redu9ao
dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos servigos ou bens
registrados, cabendo ao 6rgao gerenciador promover asnegociag6es junto aos

fomecedores, observadas as disposig6es contidas na a±±!±£a=:a::±Q±nfiseJldefap±±L±9

aEL££±a±giffj±§£§£g±j±±±§£a£§gs.pQs±££±Q±£s.
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MUNIcfpIO DE PACO DO LUMIAR
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Art. 18. Quandg ,o prego registrado tomar-se superior ao prego praticado no mercado

por motivo suprveniente, o 6rgao gerenciador convocara os fomecedores para
negociarem a redugao dos pregos aos valores praticados pelo mercado.
§ 19. Os fomecedores que` nab ac6itarem reduzir seus pregos aos valores praticados pelo
mercado ser5o liberados do compromisso assumido, sem aplicapao de penalidade.
•.,`,...

§ 20. A ordem de classifica'gao dos fomecedores que aceitarem reduzir seus pregos aos
valor.es de mercado observara a classificagao original.

¢t

ior±.ec]e9dorQnua:S:d:r ::en9}:rLpreo]:oeic:%nt£::o:ro-So:rgsauop:r:r°ern:1?asdoprr:9o°dserrae:8]Strad°S e °

I - liberar o fomecedor do compi.omisso assumido, caso a comunicagao ocorra antes do

pedido de fomecimento, e sem aplicagao da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados; e
11 - convocar os demais fomecedores para assegurar igual oportunidade de negociagao.

Paragrafo tinico. Nao havendo exito nas negociap6es, o 6rgao gerenciador devera

proceder a revogagao da ata de registro de pregos, adotando as medidas cabiveis para
obtengao da contratagao mais vantajosa.

Art. 20. 0 registro do fomecedor sera cancelado quando:
I - descunprir as condig6es da ata de registro de pregos;

11 - nao retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administragao, sem justificativa aceitavel;

Ill - nao aceitar reduzir o seu prego registrado, na hip6tese deste se tomar superior
aqueles praticados no mercado; ou
IV -sofrer sangao prevista nos ±n±±sos Ill ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 8._6§_§J23£
a±±elag6es postg±±g±£§, ou no art. 79 da Lei n910.520/02.

Parfgrafo tinico, 0 cancelamento de registros nas hip6teses previstas mos incisos I, 11

e IV do caput sera formalizado por despacho do 6rgao gerenciador, assegurado o
contradit6rio e a amp]a defesa.
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Art. 21. 0 cancelamento do registro de pregos podera ocorrer por fato superveniente,

decorrente de caso fortuito ou forga maior, que prejudique o cunprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
I -por razao de interesse pbblico; ou
11 - a pedido do fomecedor.

CApiTULO IX
DA UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

POR 6RGA0 0U ENTIDADES NAO PARTICIPANTES
Art. 22. Desde que devidaniente justificada a vantagem, a ata de registro de pregos,
durante sua vigencia, podera ser utilizada por qualquer 6rgao ou entidade da
administra?ao ptiblica federal, estadual e municipal que nao tenha participado do
certane licitat6rio, mediante anuencia do 6rgao gerenciador.
§ 1£. Os 6rgaos e entidades que nao participaram do registro de pre?os, quando
desejaremfazerusodaataderegistrodepregos,deveraoconsultaro6rgaogerenciador

da ata para manifesta?ao sobre a possibilidade de adesao.
§ 29. Cabera ao fomecedor beneficiario da ata de registro de piegos, observadas as
condig6esnelaestabelecidas,optarpelaaceitagaoounaodofomecimentodecoITentede

adesao, desde que nao prejudique as obrigag6es presentes e futuras decorrentes da ata,
assumidas com o 6rgao gerenciador e 6rgaos participantes.
§ 3°. As aquisig5es ou as contratap6es adicionais de que trata este artigo nao poder5o

exceder, por 6rgao ou entidade, a ± dos quantitativos dos itens do
instrunento convocat6rio e registrados na ata de registro de pre8os para o 6rgao
gerenciador e para os 6rgaos participantes.

§ 4fl 0 instrunento convocat6rio prevera que o quantitativo decorrente das ades6es a
ataderegistrodepre9osnaopoderaexceder,nato{alidade,aodobi.odoquantitativode
cada item registrado na ata de registro de pregos para o 6rgao gerenciador e para os
6rgaos participantes, independentemente do ninero de 6rgaos nao participantes que
aderirem.
§ 4°-A Na hip6tese de compra nacional:
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I - as aquisig6es ou as contratag6es adicionais nao excederao, por 6rgao ou entidade, a
t.ceap ,p.o`I:.: 9e`nto dos quantitativos dos itens do instrumento convocat6rio e registrados na

atadaregistrodepregosparao6rgaogerenciadoreparaos6rgaosparticipantes;e

':Ieo:IToen::Sgsmf:e6s6`:sonav0a::t6dr:Oredg:st::mdperapr:;:1;O::[operxecvee::ra:u:aototqaT£¥atitea,ti::
quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de pregos para o
6rgao gerenciador e para os 6rgaos par[icipantes, independentemente do ninero de
6rgaos nao participantes que aderirem.

fi

: 5a9;u?s:;:oa ::t°cr;Zn:::t°agda°o6:::loci::;:n:£na]d°art'e°n6or:::t:a:i:sa,ft:Cj:eanrvt:ddoevoer:refe:[Vda:
vigencia da ata.

§ 69. Compete ao 6rgao nao participante os atos relativos a cobranga do cumprimento

pelo fomecedor das obrigag6es contratualmente assumidas e a aplicapao, observada a
ampla defesa e o contradit6rio, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de clausulas contratuais, em relagao as suas pr6prias contratag6es,
informando as ocorrencias ao 6rg5o gerenciador.
§ 79. i facultada aos 6rgaos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesao a
ata de registro de pregos desta administragao ptiblica municipal.

®

§ 8°. i vedada a contratagao de servigos de tecnologia da informagao e comunicagao
por meio de adesao a ata de registro de pregos.

CAPITULO X
DISPOSIC6ES FINAIS E TRANSIT6RIAS
Art. 23. A Administragao podera utilizar recursos de tecnologia da informapao na
operacionalizagao do disposto neste Decreto e automatizar procedimentos de controle e
atribuig6es dos 6rgaos gerenciadores e participantes.

Art. 24. 0 Gabinete da Prefeita podera editar normas complementares a este Decreto.
Art. 25. Este decreto entra em vigor na data de sua publicagao, retroagindo os seus
efeitos a data da sua assinatura, ficando revogado o Decreto Municipal 3.09l/20H e as
disposig6es em contrdrio.
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GABINETE DA PREFEITA DE PAC0 DO LUMIAR, ESTADO
MARANHAO,AOSDOISDIASD0MESDEAGOSTODE2019.
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I

1' -Adicio nal por Tempo de Servigo equivalente a 30% (trinta

inteiros por cento) calculado sobre o vencimento do cargo efetivo,
no valor de R$ 756,29 (setecentos e cinquenta e seis reais e vinte
e nove ¢?{avps), a teor do disposto no art. 74, da Lei Municipal n°
180/1993, que instituiu o Estatuto dos Servidores Pdblicos do
Municipio de Paeo do Lumiar.
Ill - Gratificagao de Diregao equivalente a 25% (vinte e cinco
inteiros por cento), calculado sobre vencimento do cargo efetivo,

DE€E CIENCIA. PUBLIQUE€E. CUMPRA€E.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR,
ESTADO DO MARANHAO, AOS 9 (NOVE) DIAS DO MES DE
SETEMBRO DO ANO DE 2019 (DOIS NIL E DEZENOVE).

MARIA PAULA AZEVEDO DESTERRO

no valor de R$ 630,25 (seiscentos e trinta reais e vinte e cinco
centavos), a teor do disposto no art. 22, item 111

Prefeita Municipal

da Lei n°

424/2009 que disp6e sobre o Plano de Carreira, Cargos e
Remuneraeao do Magisterio Publico do Municipio de Paeo do
Lumiar.

DECRETOS
`'

u`

=-, .

:.

Art. 3° -Tendo em vista o que c®nstamo Processo Administrativo
n° 031/2018, este Decreto entrara em vigor na data de sua
publicagao.

DE€E CIENCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

BiNETE DA pREFEiTA MUNlcipAL DE pAeo DO LUMiAR,
ADO DO MARANHAO, AOS 9 (NOVE) DIAS DO MES DE
SETEMBRO DO ANO DE 2019 (DOIS NIL E DEZENOVE).

DECRETO N° 3.356, DE 12 DE AGOSTO DE 2019

Regularnenta o Sistema de Registro de Pre?os previsto nos
artigos 15 da Lei Federal n° 8.666/93 e alterac6es posteriores,
artigos 11 e 12 da Lei Federal n° 10.520/02, e d6 providencias
correlates.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR, Estado do
Maranhao, no uso de suas atribuie6es legais, que lhe confere o
art. 80,Ill da Lei Organica do Municipio de Paeo do Lumiar e,

MARIA PAULA AZEVEDO DESTERRO
Prefeita Municipal

CONSIDERANDO, o entendimento de que, e perfeitamente
possivel a aplicabilidade por todos os entes politicos da federaeao
brasileira, das normas gerais instituidas pela Lei Federal n° 8.666,
de 21 de junho de 1993 e pela lei federal n° 10.520, de 17 de julho

DECRETOS

de 2002;

DECRETO N° 3.372, DE 09 SETEMBRO DE 2019

CONSIDERANDO, o disposto no artigo 15, inciso 11 e § 3°, da Lei

A PREFEITA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR, Estado do
Maranhao, no uso das atribuie6es que lhe sao conferidas pelo art.
80, inciso V, da Lei Organica municipal;

e os artigos 11 e 12, da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de
2002;

Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterae6es posteriores,

Art.1° -Retificar o

Decreto n° 3.204, datado de 10.01.2018

concedendo o beneficio de Aposentadoria Voluntaria com
proventos integrais a FRANCI REIS MARTINS DA COSTA,

CONSIDERANDO, o advento do Decreto Federal n° 9.488, de 30
de agosto de 2018, que promoveu alterae6es, no texto base do
Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que
regulamentou o Sistema de Registro de Preeos previsto no artigo
15 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993;

fart;:i:a°r:od:::d#a29:.jg:]n.t:d7a3d.%°s°e5r::d6o9r:°##::isu:;#p?a:

DECRETA:

ocupante do cargo de Tecnico de Enfermagem, do quadro de

pessoal da Secretaria Municipal de Sat]de, admitida em 1° de
junho de 1987, nos termos do Art. 40, § 1°,Ill; §§§ 2°, 3° e 17 da

CAPITULO I

CF/88, com redaeao das EC's n°s 20/98 e 41/2003, combinado
com a Lei Federal n° 10.887/2004, conforme discrimina9ao das
seguintes parcelas:

DISPOSICOES GERAIS
Art. 1°. As contratag6es de servieos e a aquisieao de bens,

I -Vencimento do cargo efetivo no valor de R$ 1.303,89 (Hum mil

ambito da administragao ptlblica municipal direta e autarquica e
fundacional do Municipio de Pago do Lumiar-MA, obedecerao ao
disposto neste Decreto.

e trezentos e tres reais e oitenta e nove centavos);
11 -Adicional de insalubridade equivalente a 20 % (Vinte inteiros

por cento), calculado sobre o vencimento do cargo efetivo, que
resulta no valor de R$ 260,78 (Duzentos e sessenta reais e
setenta e oito centavos), a teor do disposto no art. 64, V, da Lei n°
180/1993 c/c. Sumula 359, STF.
Ill -Adicional por Tempo de Servieo equivalente a 30% (Trinta
inteiros por cento) calculado sobre o vencimento do cargo efetivo,
que resulta no valor de R$ 391,17 (Trezentos e noventa e urn reais
e dezessete centavos), a teor do disposto no art. 74, da Lei
Municipal n° 180/1993, que instituiu o Estatuto dos Servidores
Pdblicos do Municipio de Pago do Lumiar,

Art. 2° - Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicaeao.

Este documento pode ser verificado no endereap eletr6nico
http:/twww.pacodolumiar.rna.gov.br/diariooficial, c6digo: DOM-10092019109

quando efetuadas pelo Sistema de Registro de Preeos -SRP, no

Art. 2°. Para os efeitos deste Decreto, sao adotadas as seguintes
definie6es:

I - Sistema de Registro de Preeos - SRP -conjunto de

procedimentos para registro formal de pregos relativos a prestaeao
de servigos e aquisieao de bens, para contratae6es futuras;
11 -Ata de registro de preeos -documento vinculativo, obrigacional,

com caracteristica de compromisso para futura contratagao, onde
se registram os preeos, fornecedores, 6rgaos participantes e
condie6es a serem praticadas, conforme as disposig6es contidas
Documento assinado digitalmente conforme MP no -2.200-2 de
24/08/2001, que institui a lnfraestrutura de Chaves Pdblicas
Brasileira -lcp-Brasil.

Ill - Orgao gerenciador - 6rgao ou entidade da administra9ao
ptlblica municipal responsavel pela condueao do conjunto de

procedimentos para registro de preeos e gerenciamento da ata de
registro de preeos dele decorrente;

11 - aceitar ou recusar, justificadamente, os quantitativos
considerados infimos ou a inclusao de novos itens; e

IV - Orgao participante - 6rgao ou entidade que participa dos

Ill -deliberar quanto a inclusao posterior de participantes que nao
manifestaram interesse durante o periodo de divulgaeao da IRP.

procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preeos e integra
a ata de registro de pregos;

§ 4°. Os procedimentos constantes dos incisos 11 e Ill do § 39 serao

efetivados antes da elaboragao do edital e de seus anexos.
V -Orgao nao participante -6rgao ou entidade da administraeao
pdblica que, nao tendo participado dos procedimentos iniciais da

CApiTULO Ill

licitaeao, atendidos os requisitos desta norma, faz adesao a ata de
registro de pregos;

DAS COMPETENCIAS DO 6RGAO GERENCIADOR

Paragrafo Onico. A Comissao Permanente de Licitaeao sera o

Art. 59. Cabera ao 6rgao gerenciador a pratica de todos os atos de
controle e administraeao do Sistema de Registro de Preeos, e

6rgao municipal detentor da responsabilidade instituida no inciso

ainda o seguinte:

Ill.

Art. 3°. 0 Sistema de Registro de Pregos podera ser adotado, nas

I - registrar sua inteneao de registro de pre?os atraves de oficio
endereeado ao Gabinete do Prefeito;

seguintes hip6teses:
11 -consolidar informae6es relativas a estimativa individual e t

I -quando, pelas caracteristicas do bern ou servigo, houver
necessidade de contratae6es frequentes;

de consumo, promovendo a adequagao dos respectivos termos de
referencia ou projetos basicos encaminhados para atender aos
requisitos de padronizaeao e racionalizagao;

11 -quando for conveniente a aquisigao de bens com previsao de
entrega parcelada ou contrataeao de servigos remunerados por
unidade de medida ou em regime de tare fa;

Ill -quando for conveniente a aquisieao de bens ou a contrataeao
de servieos para atendimento a mais de urn 6rgao ou entidade, ou
a programas de governo; ou

lv -quando pela natureza do objeto nao for possivel definir o

Ill - promover atos necessarios a instrugao processual para a
realizaeao do procedimento licitat6rio;

IV - realizar pesquisa de mercado para identifica?ao do valor
estimado da licitagao e, consolidar os dados das pesquisas de
mercado realizadas pelos 6rgaos e entidades participantes,
inclusive nas hip6teses previstas nos §§ 29 e 39 do art. 69 deste
Decreto;

quantitativo a ser demandado pela Administraeao.

V -confirmar junto aos 6rgaos participantes a sua concordancia
com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e
termo de referencia ou projeto basico;
CApiTULO 11

DA INTENCA0 PARA REGISTRO DE PRECOS

Vl - realizar o procedimento licitat6rio;

Art, 49, Fica instituido o procedimento de lnten9ao de Registro de
Pregos -lRP, que devera ser utilizado pelos 6rgaos e entidades da
Administraeao Publica Direta e lndireta, para registro e divulgaeao
dos itens a serem licitados e para a realizaeao dos atos previstos
nos incisos 11 e V do caput do art. 59 e dos atos previstos no inciso

VII -gerenciar a ata de registro de preeos;

11 e caput do art. 69.

penalidades decorrentes de infrag6es no procedimento licitat6rio; e

§ 1°. A divulgacao da inteneao de registro de pregos podera ser
dispensada, de forma justificada pelo 6rgao gerenciador.

X -aplicar, garantida a ampla defesa e o contradit6rio, as

§ 2°. A 0 prazo para que outros 6rgaos e entidades manifestem
interesse em participar de IRP sera de oito dias uteis, no minimo,
contado da data de publicagao da lRP no Diario Oficial.

§ 3°. 0 Gabinete do Prefeito editara norma complementar para
regulamentar o disposto neste artigo.
§ 4°. Cabers ao 6rgao gerenciador da lntengao de Registro de

VllI -conduzir eventuais renegociag6es dos pregos registrados;

lx -aplicar, garantida a ampla defesa e o contradit6rio, as

penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata
de registro de preeos ou do descumprimento das obrigae6es
contratuais, em relaeao as suas pr6prias contratae6es.
Xl -autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogaeao do

prazo previsto no § 69 do art. 22 deste Decreto, respeitado o prazo
de vigencia da ata, quando solicitada pelo 6rgao nao participante.
§ 19T A ata de registro de pregos, sera disponibilizada no site
oficial deste poder executivo (www.Dacodolumiar.rna.aov.br).

Pregos -lRP:

I -estabelecer, quando for o caso,

o'ndmero maximo de
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§ 2°. A competencia para celebrar e gerenciar a Ata de registro de
Prego, cabera exclusivamente ao Presidente da Comissao
Documento assinado digitalmente conforme MP no -2.200-2 de
24/08/2001, que institui a lnfraestrutura de Chaves Ptlblicas
Brasileira -lcp-Brasil.

§ 3°. 0 6rgao gerenciador podera solicitar auxilio tecnico aos
6rgaos participantes para execueao das atividades previstas nos
incisos Ill, lv e Vl do caput.

CApiTULO IV
DAS COMPETENCIAS DO 6RGAO PARTICIPANTE
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Art. 79. A licitagao para registro de preeos sera realizada na
modalidade de concorrencia, do tipo menor preap, nos termos da
Lei n° 8.666/93 e alterac6es Dosteriores, ou na modalidade de
pregao, mos termos da Lei n° 10.520/02, e sera precedida de
ampla pesquisa de mercado.
§ 19-. 0 julgamento por tecnica e preeo, na modalidade
concorrencia, podera ser excepcionalmente adotado, a oriterio do

6rgao gerenciador e mediante despacho fundamentado da
autoridade maxima do 6rgao ou entidade.

encaminhamento ao 6rgao gerenciador de sua estimativa de
consumo, local de entrega e, quando couber, cronograma de
§ 2°. Na licitagao para registro de preaps nao e necessario indicar
contrataeao e respectivas especificae6es ou termo de referencia
a dotaeao orgamentaria, que somente sera exigida para a
ou projeto basico, nos termos da Lei n9 8.666. de 21 de iunho de
formalieaeao do contrato ou outro instrumento habil.
|9se, e da Lei n910.520. de 17 de iulho de 2002, adequado ao
registro de preeos do qual pretende fazer parte, devendo ainda:
Art. 89. 0 6rgao gerenciador podera dividir a quantidade total do
item em lotes, quando tecnica e economicamente viavel, para
I -garantir que os atos relativos a sua inclusao no registro de

pregos estejam formalizados e aprovados pela autoridade
petente;
11 - manifestar, junto ao 6rgao gerenciador, mediante a utilizaeao

da lnteneao de Registro de Preeos, sua concordancia com o
objeto a ser licitado, antes da realizagao do procedimento
licitat6rio; e

Ill -tomar conhecimento da ata de registros de preeos, inclusive
de eventuais alterag6es, para o correto cumprimento de suas
disposie6es.

§ 1¥ Cabe ao 6rgao participante aplicar, garantida a ampla defesa
e o contradit6rio, as penalidades decorrentes do descumprimento
do pactuado na ata de registro de pregos ou do descumprimento
das obrigae6es contratuais, em relaeao as suas pr6prias
contratae6es, informando as ocorrencias ao 6rgao gerenciador.
§ 29T No caso de compra municipal geral, o 6rgao gerenciador

promovera a divulgaeao da agao, a pesquisa de mercado e a
consolidaeao da demanda.
Na hip6tese prevista no § 29, comprovada a vantajosidade,
tica facultado aos 6rgaos ou entidades participantes de compra
municipal a execugao da ata de registro de pregos.
§ 49T Os 6rgaos participantes de compra municipal poderao
utilizar recursos de transferencias legais ou voluntarias, vinculados

aos processos ou projetos objeto de descentralizagao e de
recursos pr6prios para suas demandas de aquisigao no ambito da
ata de registro de preeos.

possibilitar maior competitividade, observada a quantidade

minima, o prazo e o local de entrega ou de prestaeao dos
servieos.
§ 19T No caso de servigos, a divisao considerara a unidade de
medida adotada para aferieao dos produtos e resultados, e sera

observada a demanda especifica de cada 6rgao ou entidade
participante do certame.
§ 29T Na situagao prevjsta no § 19., devera ser evitada a

contrataeao, em urn mesmo 6rgao ou entidade, de mais de uma
empresa para a execueao de urn mesmo service, em uma mesma
localidade, para assegurar a responsabilidade contratual e o
principio da padronizacao.

Art. 99. 0 edital de licitagao para registro de pregos observara o
disposto nas Lei n° 8.666/93 e alterag6es posteriores e Lei n°
10.520/02, e contemplara, no minimo:
I -a especificaeao ou descrieao do objeto, que explicitara o
conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de

precisao adequado para a caracterizaeao do bern ou servigo,
inclusive definindo as respectivas unidades de medida usualmente
adotadas;
11 -estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo 6rgao

gerenciador e 6rgaos participantes;
Ill -estimativa de quantidades a serem adquiridas por 6rgaos nao

participantes, observado o disposto no § 49 do art. 22, no caso de
o 6rgao gerenciador admitir ades6es;
lv -quantidade minima de unidades a ser cotada, por item, no

§ 59T Caso o 6rgao gerenciador aceite a inclusao de novos itens, o
6rgao participante demandante elaborara sua especificaeao ou
termo de referencia ou projeto basico, conforme o caso, e a

pesquisa de mercado, observado o disposto no art. 69.
§ 69. Caso o 6rgao gerenciador aceite a inclusao de novas
localidades para entrega do bern ou execugao do servieo, o 6rgao

participante responsavel pela demanda elaborara, ressalvada a
hip6tese prevista no § 29, pesquisa de mercado que contemple a
variagao de custos locais ou regionais.
CApiTULO V
DA LICITACAO PARA REGISTRO DE PRECOS
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caso de bens;
V -condie6es quanto ao local, prazo de entrega, forma de

pagamento, e nos casos de servieos, quando cabivel, frequencia.
periodicidade, caracteristicas do pessoal, materiais e
equipamentos a serem utilizados, procedimentos, cuidados,
deveres, disciplina e controles a serem adotados;
Vl -prazo de validade do registro de pre9o, observado o disposto
no caput do art.12;

Vll -6rgaos e entidades participantes do registro de preap;

Documento assinado digitalmente conforme MP no -2.200-2 de
24/08/2001, que institui a lnfraestrutura de Chaves Pdblicas
Brasileira -lcp-Brasil.
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Vlll -modelos de planilhas de custo e minutas de contratos,
quando cabivel;

lx -penalidades por descumprimento das condie6es;

§ 29. Se houver mais de urn licitante na situagao de que trata o
inciso 11 do caput, serao classificados segundo a ordem da tlltima

proposta apresentada durante a fase competitiva.
X -minuta da ata de registro de preeos como anexo; e
Xl - realizagao peri6dica de pesquisa de mercado para
comprovagao da vantajosidade.
§ 19. 0 edital podera admitir, como criterio de julgamento, o menor

preco aferido pela oferta de desconto sobre tabela de preeos
praticados no mercado, desde que tecnicamente justificado.
§ 29. Quando o edital previr o fornecimento de bens ou prestaeao
de servieos em locais diferentes, e facultada a exigencia de
apresentagao de proposta diferenciada por regiao, de modo que
aos pregos sejam acrescidos custos variaveis por regiao.

§ 39. A habilitaeao dos fomecedores que comporao o cadastro de
reserva a que se refere o inciso 11 do caput sera efetuada, na
hip6tese prevista no paragrafo unico do art.13 e quando houver
necessidade de contrataeao de fornecedor remanescente, nas
hip6teses previstas nos arts. 20 e 21.
§ 49. 0 anexo que trata o inciso 11 do caput consiste na ata de
realizaeao da sessao publica do pregao ou da concorrencia, que
contera a informagao dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou
servieos com preaps iguais ao do licitante vencedor do certame.

Art.12. 0 prazo de validade da ata de registro de pregos nao
sera superior a doze meses, incluidas eventuais prorrogag6es,
conforme o inciso Ill do § 39. do art.15 da Lei n9 8.666/93 e

§ 3°. A estimativa a que se refere o inciso Ill do caput nao sera
considerada para fins de qualificaeao tecnica e qualificagao
econ6mico-financeira na habilitagao do licitante.

alterae6es posteriores.
§ 19. E vedado efetuar acrescimos nos quantitativos fixados p

ata de registro de preaps, inclusive o acrescimo de que trata o §¥
§ 49. 0 exame e a aprovaeao das minutas do instrumento
convocat6rio e do contrato serao efetuados exclusivamente pela
assessoria juridica do 6rgao gerenciador.
Art.10. Ap6s o encerramento da etapa competitiva, os licitantes

poderao reduzir seus preeos ao valor da proposta do licitante mais
bern classificado.

Paragrafo dnico. A apresentaeao de novas propostas na forma
do caput nao prejudicara o resultado do certame em relagao ao

do art. 65 da Lei n° 8.666/93 e alterac6es Dosteriores.

§ 29. A vigencia dos contratos decorrentes do Sistema de Registro
de Pregos sera definida nos instrumentos convocat6rios,
observado o disposto no art. 57 da Lei n° 8.666/93 e alterac6es
posteriores.

§ 39. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preaps
poderao ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei n°
8.666/93 e alterac6es Dosteriores.

licitante mais bern classificado.

CApiTULO VI
DO REGISTRO DE PRECOS E DA VALIDADE DA ATA

Art.11. Ap6s a homologaeao da licitagao, o registro de preeos
observara, entre outras, as seguintes condie6es:

§ 49. 0 contrato decorrente do Sistema de Registro de Pregos
devera ser assinado no prazo de validade da ata de registro de
Preeos.
CApiTULO Vll
DA ASSINATURA DA ATA E DA CONTRATACAO COM
FORNECEDORES REGISTRADOS

I -serao registrados na ata de registro de pregos os preeos e
quantitativos do licitante mais bern classificado durante a fase
competitiva;

11 -sera incluido, na respectiva ata na forma de anexo, o registro
dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou servigos com preeos
iguais aos do licitante vencedor na sequencia da classificagao do
certame, excluido o percentual referente a margem de preferencia,

quando o objeto nao atender aos requisitos previstos no art. 3° da
Lei n° 8.666/93 e alterag6es posteriores;
Ill -o prego registrado com indicagao dos fornecedores sera
divulgado
no
site
oficial
deste
poder
executivo
(www.pacodolumiar.rna.gov.br) e ficara disponibilizado durante a

Art.13. Homologado o resultado da licitagao, o fornecedor in
bern classificado sera convocado para assinar a ata de registro de

pregos, juntamente com o Presidente da Comissao Permanente
de Licitaeao, no prazo e nas condie6es estabelecidos no
instrumento convocat6rio, podendo o prazo ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, quando solicitado pelo fornecedor e desde
que ocorra motivo justificado aceito pela administraeao.

Paragrafo dnico.
E facultado a administraeao, quando o
convocado nao assinar a ata de registro de preeos no prazo e
condie6es estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classifica?ao, para faze-lo em igual prazo e nas
mesmas condie6es propostas pelo primeiro classificado.

vigencia da ata de registro de preeos; e
lv - a ordem de classificagao dos licitantes registrados na ata
devera ser respeitada nas contratae6es.
§ 19. 0 registro a que se refere o inciso 11 do caput tern por objetivo

a formagao de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de
atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hip6teses

Este documento pode ser verificado no enderepe eletr6nico
http:/^^ww,pacodolumiar.rna.gov.br/diariooficial, c6digo: DOM-10092019109

Art.14. A ata de registro de pregos implicara compromisso de
fornecimento nas condig6es estabelecidas, ap6s cumpridos os
requisitos de publicidade.

Paragrafo tlnico.
A recusa injustificada de fornecedor
classificado em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido neste
artigo, ensejara a aplicaeao das penalidades legalmente
Documento assinado digitalmente conforme MP no -2.200-2 de
24/08/2001, que institui a lnfraestrutura de Chaves Ptlblicas
Brasileira -ICP-Brasil.

Art.15. A contrataeao com os fornecedores registrados sera
formalizada pelo 6rgao interessado por intermedio de instrumento
contratual, emissao de nota de empenho de despesa, autorizaeao
de compra ou outro instrumento habil, conforme o art. 62 da Lei n°
8.666/93 e alterac6es Dosteriores.

lv -sofrer sangao prevista nos incisos Ill ou lv do caDut do art. 87
da Lei n° 8.666/93 e alterac6es Dosteriores, ou no art. 79 da Lei n9

Art.16. A existencia de pregos registrados nao obriga a
administraeao a contratar, facultando-se a realieaeao de licitaeao
especifica para a aquisieao pretendida, assegurada preferencia ao
fomecedor registrado em igualdade de condie6es.

despacho do 6rgao gerenciador, assegurado o contradit6rio e a
ampla defesa.

10.520/02.

Paragrafo tlnico. 0 cancelamento de registros nas hip6teses
previstas nos incisos I, 11 e lv do caput sera formalizado por

CApiTULO Vlll

DA REVISAO E D0 CANCELAMENTO DOS PRECOS
REGISTRADOS

Art. 21. 0 cancelamento do registro de preaps podera ocorrer por
fato superveniente, decoiq;ute de caso fortuito ou force maior, que
prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:

I -por razao de interesse pdblico; ou

Art.17.
Os preeos registrados poderao ser revistos em
decorrencia de eventual redugao dos preeos praticados no
mercado ou de fato que eleve o custo dos servigos ou bens
istrados, cabendo ao 6rgao gerenciador promover
negociae6es junto aos fornecedores, observadas as
uisposig6es contidas na alinea "d" do inciso 11 do caDut do art. 65

':

11 -a pedido do fomecedor.

CApiTULO IX
DA UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
POR 6RGAO OU ENTIDADES NAO PARTICIPANTES

da Lei n° 8.666/93 e alterac6es Dosteriores.

Art. 22. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de
registro de preeos, durante sua vigencia, podera ser utilizada por

Art.18. Quando o preeo registrado tornar-se superior ao preco

qualquer 6rgao ou entidade da administraeao publica federal,
estadual e municipal que nao tenha participado do certame
licitat6rio, mediante anuencia do 6rgao gerenciador.

praticado no mercado por motivo superveniente, o 6rgao
gerenciador convocara os fornecedores para negociarem a
redugao dos preaps aos valores praticados pelo mercado.

§ 19. Os fornecedores que nao aceitarem reduzir seus prepes aos
valores praticados pelo mercado serao liberados do compromisso
assumido, sem aplicaeao de penalidade.

§ 19. Os 6rgaos e entidades que nao participaram do registro de
pregos, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preeos,
deverao consultar o 6rgao gerenciador da ata para manifestaeao
sobre a possibilidade de adesao.

classificagao original.

§ 29. Cabera ao fornecedor beneficiario da ata de registro de
preeos, observadas as condie6es nela estabelecidas, optar pela
aceitaeao ou nao do fornecimento decorrente de adesao, desde

Art.19.

que nao prejudique as obrigag6es presentes e futuras decorrentes
da ata, assumidas com o 6rgao gerenciador e 6rgaos

§ 2°. A ordem de classificaeao dos fornecedores que aceitarem
reduzir seus preeos aos valores de mercado observara a

Quando o preeo de mercado tornar-se superior aos

preeos registrados e o fornecedor nao puder cumprir o
o 6rgao gerenciador podera:

participantes.

i - Iiberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a
comunicaeao ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem
aplicagao da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos

§ 3°. As aquisig6es ou as contratae6es adicionais de que trata este
artigo nao poderao exceder, por 6rgao ou entidade, a cinciuenta
Dor cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocat6rio
e registrados na ata de registro de preeos para o 6rgao

e comprovantes apresentados; e

gerenciador e para os 6rgaos participantes.

11 - convocar os demais fornecedores para assegurar igual
oportunidade de negociaeao.

§ 4°. 0 instrumento convocat6rio prevera que o quantitativo

Pafagrafo tlnico. Nao havendo exito nas negociae6es, o 6rgao

gerenciador devera proceder a revogaeao da ata de registro de
pregos, adotando as medidas cabiveis para obteneao da
contrataeao mais vantajosa.

decorrente das ades6es a ata de registro de pregos nao podera
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de preaps para o 6rgao gerenciador e
para os 6rgaos participantes, independentemente do ntlmero de
6rgaos nao participantes que aderirem.
§ 4°-A Na hip6tese de compra nacional:

Art. 20. 0 registro do fornecedor sera cancelado quando:
I -descumprir as condie6es da ata de registro de preeos;
11 -nao retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no

I -as aquisie6es ou as contratae6es adicionais nao excederao, por
6rgao ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocat6rio e registrados na ata de registro de

prazo estabelecido pela Administragao, sem justificativa aceitavel;

pregos para o 6rgao gerenciador e para os 6rgaos participantes; e
11 -o instrumento convocat6rio da compra nacional prevera que o

Ill -nao aceitar reduzir o seu preeo registrado, na hip6tese deste

quantitativo decorrente das ades6es a ata de registro de preaps
nao excedera, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada
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item registrado na ata de registro de preeos para o 6rgao

de junho d

gerenciador e para os 6rgaos participantes, independentemente
do ntlmero de 6rgaos nao participantes que aderirem.

CONSIDE

§ 59. Ap6s a autorizaeao do 6rgao gerenciador, o 6rgao nao
participante devera efetivar a aquisieao ou contratagao solicitada
em ate noventa dias, observado o prazo de vigencia da ata.

pdblicos, valendo-se de instrumentos ageis e eficazes para o
gerenciamento, controle e economia na realizaeao de suas
despesas;

§ 69. Compete ao 6rgao nao participante os atos relativos a
cobranea do cumprimento pelo fornecedor das obrigag6es
contratualmente assumidas e a aplicagao, observada a ampla
defesa e o contradit6rio, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de clausulas contratuais, em relagao as suas

CONSIDERANDO o anseio generalizado no sentido de se dar
maior celeridade no descortino dos procedimentos licitat6rios,
doravante instaurados pela Administraeao Direta do Municipio, e,

pr6prias contratae6es, informando as ocorrencias ao 6rgao
gerenciador.

atendimento do interesse publico;

Servktr
desta Administragao de adotar
medidas que assegurem a melhor utilizagao dos recursos

por conseguinte, redugao dos custos operacionais e diminuigao
dos valores medios das aquisie6es e servi?os necessarios ao

DECRETA:

§ 79, E facultada aos 6rgaos ou entidades municipais, distritais ou

estaduais a adesao a ata de registro de preeos desta

Art.1° -Fica regulamentada, na forma disposta neste Decreto e

administragao pdblica municipal.

em seus Anexos I,11 e 111, a modalidade Pregao, instituida pela ±£i

§ 8°. E vedada a contrataeao de servieos de tecnologia da
informagao e comunicaeao por meio de adesao a ata de registro
de preeos.

n° 10,520. de 17 de iulho de 2002, destinada a aquisieao de bens
e serviaps comuns, no ambito do Municipio de Paeo do Lumiar MA.

Paragrafo llnico.
CApiTULO X
DISPOSIC6ES FINAIS E TRANSIT6RIAS
Art. 23. A Administraeao podera utilizar recursos de tecnologia da
informagao na operacionalizagao do disposto neste Decreto e
automatizar procedimentos de controle e atribuie6es dos 6rgaos

Subordinam-se ao disposto neste Decreto,

alem dos 6rgaos da Administragao Municipal direta, os lfundos

especiais, as autarquias, as fundae6es publicas, as empresas
ptlblicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades
controladas direta ou indiretamente pelo Municipio de Paeo do
Lumiar - MA.

gerenciadores e participantes.

Art. 2° - Pregao 6 a modalidade de licitagao para aquisieao de
bens e servieos comuns, qualquer que seja o valor estimado, em

Art. 24.
0 Gabinete da Prefeita podera editar normas
complementares a este Decreto.

que a disputa pelo fornecimento e feita em sessao ptlblica, por
meio de lances sucessivos.

Art. 25. Este decreto entra em vigor na data de sua publicaeao,
retroagindo os seus efeitos a data da sua assinatura, ficando
revogado o Decreto Municipal 3.091/2017 e as disposie6es em

Pafagrafo t]nico. Consideram-se bens e servieos comuns, para
os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padr6es de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificae6es usuais no mercado, de acordo

contrario.

com o disposto no Anexo I.

GABINETE DA PREFEITA DE PACO DO LUIvllAR, ESTADO DO
MARANHAO, AOS DOIS DIAS DO IVIES DE AGOSTO DE 2019.

MARIA PAULA AZEVEDO DESTERR0
Prefeita Municipal

Art. 3° -Os contratos celebrados pelo Municipio, para a aquisici

de bens e servieos comuns, serao precedidos, prioritariamente,
licitaeao na modalidade pregao, que se destina a garantir, por
meio de disputa justa entre os interessados, a compra mais
econ6mica, segura e eficiente.

DECRETO N° 3.357, DE 12 DE AGOSTO DE 2019

Art, 4° -A licitagao na modalidade de pregao e juridicamente
condicionada aos principios basicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da

Regulamenta a modalidade Preg5o para aquisi?5o de bens e
servi?os comuns prevista na Lei Federal n° 10.520/02 e d5

probidade administrativa, da vinculaeao ao instrumento
convocat6rio, do julgamento objetivo, bern assim aos principios
correlatos
da
celeridade,
finalidade,
razoabilidade,

DECRETOS

Drovidencias correlates.

proporcionalidade, competitividade, justo preeo, seletividade e

comparaeao objetiva das propostas.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR, Estado do
Maranhao, no uso de suas atribuie6es legais que lhe confere a Lei

CONSIDERANDO, o entendimento de que, e perfeitamente

Paragrafo dnico. As normas disciplinadoras da licitaeao serao
sempre interpretadas em favor da ampliaeao da disputa entre os
interessados, desde que nao comprometam o interesse da
Administragao, a finalidade e a seguranea da contrataeao.

possivel a aplicabilidade por todos os entes politicos da federagao
brasileira, das normas gerais instituidas pela Lei Federal n°
10.520, de 17 de julho de 2.002 e pela Lei Federal n° 8.666, de 21

Art. 5° - Para o julgamento das propostas, serao fixados criterios
objetivos que permitam aferir o menor preeo, considerados os

Organica Municipal,
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§ 2° -0 termo de referencia 6 o documento que devera conter:
Art. 6° -Todos quantos participem de licitagao na modalidade de
pregao tern direito publico subjetivo a fiel observancia do.
procedimento estabelecido neste Regulamento, podendo qualquer

a) Justificativa da necessidade de contrataeao;

interessado acompanhar o seu desenvolvimento, desde que nao

b) Definieao do objeto de forma precisa, suficiente e clara,
vedadas especificag6es que, por excessivas, irrelevantes ou
desnecessarias, Iimitem a competigao;

interfira a perturbar ou impedir a realizagao dos trabalhos.

. .

Art. 7° -A Iicitagao na modalidade pregao nao se aplica as
contratae6es de obras de engenharia, as locag6es imobiliarias,
alienae6es em geral e aos demais servigos cujas especificae6es
dependam de avaliaeao tecnica, que serao regidas pela legislaeao

c) Elementos capazes de propiciar avaliaeao do custo pela
administragao diante de oreamento, especificamente atrav6s de
valor estimado em planilhas, de acordo com o preeo de mercado;

geral da administragao.

d) Definieao das exigencias de habilitacao, em conformidade com
Art. 8° -As compras, no ambito da Administraeao Publica
Municipal, quando efetuadas no sistema de registro de preeos

o artigo 4°, inciso XIIl, da Lei 10.520/02;

previsto no art.15 da Lei Federal n° 8.666/93 e nos art.11 e 12 da
Lei Federal n° 10.520/02, poderao adotar a modalidade pregao.

e) Criterio de aceitaeao do objeto, deveres do contratado e do
contratante, procedimentos de fiscalizaeao e gerenciamento do
contrato, prazo de execueao e sane6es, de forma clara, concisa e
objetiva, que pelas suas particularidades, sejam consideradas
relevantes para a celebraeao e execugao do contrato e
atendimentos das necessidades da administragao.

a

9° -Ao prefeito municipal, de acordo com as atribuig6es
legais, cabe:

I -Designar o pregoeiro e os membros da equipe de apoio;

Art.10 -Ao(s) ordenador(es) de despesa, no uso de suas
atribuig6es legais regulamentadas por Decreto Municipal, cabe:
I -Aprovar o termo de referencia e solicitar a abertura da licitagao;

11 -Decidir os recursos contra atos do pregoeiro quando este
mantiver sua decisao;
111 -Adjudicar o objeto da licitaeao, quando houver recurso;

Art.12 -As designag6es do pregoeiro e da equipe de apoio
devem recair nos servidores do 6rgao ou entidade promotora da
licitaeao.

§ 1° -A equipe de apoio clever ser integrada por no minimo 02
(dois) servidores ocupantes de cargo efetivo, do 6rgao ou entidade
promotora da licitagao.

§ 2° - Em todas as sess6es publicas dos preg6es deverao estar
presentes no minimo 2 (dois) servidores efetivos, sob pena de
nulidade dos atos praticados.

IV -Homologar o resultado da licitaeao;

V-Anular a licitagao em caso de ilegalidade;

§ 3° -A designagao do pregoeiro, a criterio da autoridade
competente, podera ocorrer para periodo de urn ano, admitindo-se
recondug6es, ou para licitaeao especifica.

Revogar a licitagao por raz6es de interesse publico;

Vll -Promover a celebraeao do contrato.

§ 4° -Somente podera atuar como pregoeiro o servidor que tenha
realizado capacitaeao especifica para exercer a atribuicao que
reuna perfil adequados, aferidos pela autoridade competente.

Art. 11 -A fase preparat6ria do pregao observara as seguintes
regras:

Art.13 -Cabera ao pregoeiro, em especial:

I - Elaboragao do termo de referencia pelo 6rgao requisitante e
aprovaeao deste documento pela autoridade competente;

I.
11.

11 -Previsao

de recursos oreamentarios que assegurem o

pagamento das obrigae6es decorrentes de obras e servieos a
serem executados no exercicio financeiro em curso, de acordo
com o respectivo cronograma, excetuando-se licitag6es para
registros de pregos;

Ill.

Ill - Designaeao do pregoeiro e da equipe de apoio;

lv.

IV -Elaboraeao do edital, contendo os elementos necessarios e
normas que disciplinarem os procedimentos e a minuta do
contrato, quando for o caso.

V.
Vl.

§ 1° -As minutas do edital, bern como as dos seus respectivos

Vll.

Coordenagao do processo licitat6rio;
Encaminhar os autos para a controladoria Geral do
Municipio para que seja realizada analise acerca da
legalidade e exame de todos os atos instrut6rios para a
realizagao da licitagao pdblica na modalidade Pregao,

presencial ou eletr6nico, conforme o caso;
Elaborar as minutas do edital e seus anexos, submetendo
os mesmos a Procuradoria Geral do Municipio para analise
da legalidade e aprovaeao;
Expedir edital de licitaeao e seus anexos ap6s a devida
aprovaeao da Procuradoria Geral do Municipio;
Realizar o credenciamento dos interessados;
Recebimento, exame e decisao das impugnae6es e
consultas a licitaeao, com apoio do setor requisitante do
Objeto.
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exame e a classificaeao dos proponentes;
A condueao dos procedimentos relativos aos lances e a
escolha da proposta ou do lance de menor prego;
X.
0 recebimento, o exame e a decisao sobre recursos,
encaminhando a autoridade superior quando mantiver sua
decisao;
XI.
Indicar o(s) vencedor(es) do certame;
XII.
A adjudicagao do objeto ao vencedor, somente se nao
houver interposieao de recurso;
XIll. A elaboragao da ata da sessao publica;
XIV. Encaminhar o processo devidamente instruido a autoridade
superior e propor a homologagao.
lx.

Art. 14 -Cabera a equipe de apoio, dentre outras atribuig6es,
auxiliar o pregoeiro em todas as fases do processo licitat6rio.

Art.15 -A fase externa do pregao sera iniciada com a convocaeao
dos interessados e observara as seguintes regras:
I -A convocaeao dos interessados por meio de publicagao de
aviso, observados os valores estimados para contrataeao e os

lv -0 edital fixara prazo nao inferior a 8 (oito) dias dteis, contados
da publicaeao do aviso, para os interessados prepararem suas

propostas;
V -No dia, hora e local designados no edital, sera realizada

sessao pilblica para recebimento das propostas de preeos e da
documentaeao de habilitagao, nos termos dos procedimentos
estabelecidos pelos Anexos 11 e Ill deste Regulamento.

Art.16 -A habilitagao far-se-a com a verificaeao dos seguintes
documentos:
I -Certidao Negativa de Debito -CND, expedida pelo lnstituto
Nacional de Seguridade Social;
a) A Certidao Negativa de Debito -CND, expedida pelo lnstituto
Nacional de Seguridade Social -lNSS, podera ser substituida pela
Certidao Conjunta Negativa, ou Certidao Conjunta Positiva com
efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuig6es Federais e Divida
Ativa da Uniao, conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro
2014 (Ministerio da Fazenda).

meios de divulgagao a seguir indicados:

a) Para bens e servieos de valores estimados ate R$ 160.000,00

11 -Certificado de Regularidade para com o Fundo de Garantia por
Tempo de Servieo, expedido pela Caixa Econ6mica Federal;

(cento e sessenta mil reais):
1) Diario Oficial, nos termos do inciso I e 11, do artigo 21, da Lei

Ill -Certidao negativa ou Positiva com efeitos de negativa para
com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, quando for o

8.666/93; e

Caso;

2) Meio eletr6nico, na Internet, prioritariamente, no sitio oficial
desta Prefeitura (www.pacodolumiar.rna.gov.br);

IV -Cumprimento ao disposto no inciso Xxxlll, do artigo 7°. da
Constituieao Federal e no inciso V, do artigo 27, da Lei 8.666/93.

b) Para bens e servieos de valores estimados acima de R$
160.000,00 (cento e sessenta mil reais) ate R$ 650.000,00

§ 1° -0 edital podera constar demais exigencias quanto a
habilitagao juridica e qualificae6es tecnica, econ6mica-financeira e
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do artigo 27 a 31, da

(seiscentos e cinquenta mil reais):

Lei 8.666/93.
1) Diario Oficial, nos termos do inciso I e 11, do artigo 21, da Lei

8.666/93;
2) Meio eletr6nico, na Internet, prioritariamente, no sitio oficial

desta Prefeitura (www.pacodolumiar.rna.gov.br); e
3) Jornal de grande circulagao local;

c) Para bens e servieos de valores estimados superiores a R$
650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais)

§ 2° -0 licitante inscrito no Cadastro de Fornecedores e/ou
Prestadores de Servigos do Municipio ou daqueles aceito pelo
edital podera substituir os documentos exigidos no edital
Certificado de Registro Cadastral -CRC respectivo.

§ 3° -Os documentos que nao constarem do Certificado de
Registro Cadastral -CRC da licitante deverao ser entregues
separados, no momento da sessao ptlblica, nos termos do artigo
32 da Lei 8.666/93.

1) Diario Oficial, nos termos do inciso I e 11, do artigo 21, da Lei

§ 4° -No julgamento da habilitacao e das propostas, o pregoeiro
podera sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das
propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
2) Meio eletr6nico, na Internet, prioritariamente, no sitio oficial despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
desta Prefeitura (www.pacodolumiar.rna.gov.br); e
atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagao e
classificaeao.
3) Jornal de grande circulaeao regional ou nacional.
Art.17 -Quando permitida a participaeao de empresas
11 - Do edital e do aviso constarao a definieao do objeto da
estrangeiras na licitagao, as exigencias de habilitacao serao
licitaeao, bern como a indicagao do local, dias e horarios em que atendidas mediante documentos equivalentes, autenticados pelos
podera ser lida ou obtida a integra do edital, e a data, horario e respectivos consulados ou embaixadas e traduzidos por tradutor
local onde sera realizada a sessao ptlblica do pregao;
juramentado no Brasil.
8,6.66/93;

111 -Do edital constarao, no que couber, todas as exigencias
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licitat6rio deverao ser enviados ao pregoeiro, ate 03 (tres) dias
anteriores a data para abertura da sessao ptlblica, na forma e
condie6es definidas pelo Edital.

particular de constituieao de cons6rcio, com indicaeao da
empresa-lider, que devera atender as condic6es de lideranca
estipuladas no edital e sera a representante das consorciadas
perante a Uniao;

11 -Apresentaeao da documentagao de habilitagao especificada no
instrumento convocat6rio por empresa consorciad? , , ; ' r.

Ill - Comprovagao da capacidade tecnica do cons6rcio pelo
somat6rio dos quantitativos de cada consorciado, na forma
estabelecida no edital;

IV -Demonstraeao, por empresa consorciada, do atendimento aos
indices contabeis definidos no edital, para fins de qualificaeao
econ6mico-financeira;

Art. 23 - Qualquer modificaeao no edital exige divulgaeao pelo
mesmo instrumento de publicaeao em que deu o texto original,
reabrindo-se o prazo incialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteragao nao afetar a formulaeao das

propostas.
Art. 24 -0 Municipio publicara na imprensa oficial, 'o extrato dos
contratos celebrados, nos termos do paragrafo unico, do artigo 61,
da Lei 8.666/93.

Art. 25 -Os atos essenciais do pregao, inclusive os decorrentes
de meio eletr6nico, serao documentados ou juntados no respectivo

processo, cada qual oportunamente, compreendendo, sem
prejuizo de outros, o seguinte:

V -Responsabilidade solidaria das empresas consorciadas pelas
igag6es do cons6rcio, nas fases de licitaeao e durante a
ncia do contrato;

I -Termo de referencia;

Vl - Obrigatoriedade de lideranea por empresa brasileira no
cons6rcio formado por empresas brasileiras e estrangeiras,
observado o disposto no inciso I; e

111 - Previsao de recursos orgamentarios, com a indicaeao das
respectivas rubricas;

11 -Planilhas de custo, quando for o caso;

IV -Autorizagao de abertura da licitagao;

Vll -Constituieao e registro do cons6rcio antes da celebragao do
contrato.

Paragrafo t]nico. Fica impedida a participaeao de empresa
consorciada, na mesma licitaeao, por intermedio de mais de urn
cons6rcio ou isoladamente.

V - Designaeao do pregoeiro e equipe de apoio;

Vl -Edital e respectivos anexos, quando for o caso;
VII -Minuta do termo do contrato ou instrumento equivalente, ou

minuta da ata de registro de preeos, conforme o caso;
Art.19 -Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua

proposta, nao celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentaeao falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execueao de seu objeto, nao mantiver a proposta
de preeos ou lance ofertado, falhar ou fraudar na execueao do
contrato, comportar-se de modo inid6neo ou cometer fraude fiscal,
ra impedido de licitar e contratar com a Uniao, Estados, Distrito
eral ou Municipios e, sera descredenciado nos sistemas de

VIIl -Parecer juridico;

lx -Documentagao exigida para a habilitagao;

X -Ata contendo os seguintes registros:
a) Licitantes participantes;

cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do
art. 4° da Lei 10.520/02, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem

b) Propostas apresentadas;

prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominae6es legais.

c) Resumo do(s) ultimo(s) lance(s) ofertado(s) na ordem de
classificaeao;

Art. 20 - A autoridade competente para aprovaeao do

d) Aceitabilidade da proposta de preeo;

procedimento licitat6rio somente podera revoga-lo em face de
raz6es de interesse pdblico, por motivo de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por

provocaeao de qualquer pessoa, mediante ato escrito e
fundamentado, nos termos do artigo 49, da Lei 8.666/93.

e) Habilitaeao; e

f) Recursos interpostos, respectivas analises e decis6es, quando
for o caso;
XI -Comprovantes das publicae6es:

Art. 21 -Ate 02 (dois) dias uteis da data fixada para recebimento
das propostas, qualquer pessoa podera impugnar o ato
convocat6rio do pregao.

Paragrafo i]nico - Cabera ao pregoeiro decidir sobre a
impugnagao no prazo de ate vinte e quatro horas.

Art. 22 -Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo
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c) Do extrato do contrato na imprensa oficial, observando-se o
disposto no artigo 6°, inciso XIII da Lei n° 8.666/93 e alterag6es

n) Material de construgao em geral (mineral, eletrico, hidraulico,
sanitario, etc);

posteribres; e
o) Oxigenio medicinal;

d) Dos demais atos em que seja exigida a publicidade, conforme o
Caso.

p) Uniforme em geral;

Art. 26 -Podera ser realizado o pregao por meio da utilizaeao de
recursos de tecnologia da informaeao, nos termos do Anexo Ill
deste Decreto.

11 -Bens Permanentes;

Art. 27 - Compete ao Poder Executivo estabelecer normas e
orientae6es complementares sobre a materia regulada por este
Decreto.
Art. 28. Aplicam-se subsidiariamente as normas das Leis Federais
n° 8.666, de 21 de I.unho de 1993, e n° 10.520, de 17 de julho de
2002.

Art. 29 - Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura,
retroagindo os seus efeitos a data da sua assinatura, ficando
revogado o Decreto Municipal n° 3.090/2017 e as disposie6es em

a) Mobiliario;

b) Equipamentos em geral (eletrodomesticos, eletr6nicos, eletroportatil, audio, video, seguranga, instrumentos musicais, etc);
c) Utensilios de uso geral;

d) Veiculos automotivos e embarcae6es nauticas em geral
(motocicleta, triciclo, quadriciclo, carro, 6nibus, caminhao, trator,

canoa, lancha, etc);
e) Microcomputador de mesa ou portatil ("notebook"), monitor
video, impressora, estabilizador, noobreak, etc;

contrario.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR,
ESTADO DO MARANHAO, EM DOIS DE AGOSTO DE 2019.

MARIA PAULA AZEVEDO DESTERRO

§ 2° -SERVICOS COMUNS:
I-

Servi?os de apoio administrativo em geral;

Prefeita Municipal
11 -Servigos de apoio a atividade de informatica;

DECRETO N° 3.357, DE 12 DE AGOSTO DE 2019
ANEXO I
BENS E SERVICOS COMUNS
Art.1° -Este Anexo I estabelece a relagao de bens e servieos
comuns, conforme segue:

a) Digitacao;

b) Manuteneao em geral (preventiva, corretiva, etc);

c) Locagao de Softwares

§ |° -BENS COMUNS:
I - Bens de Consumo;

Ill -Servieos de assinaturas;

a) Agua mineral;

a) Jornal;

b) Combustivel, lubrificantes;

b) Peri6dico;

c) Peeas e acess6rios automotivos em geral (incluindo pneus,
cameras de ar e protetores);

c) Revista;
d) Televisao via satelite;

d) Gas em geral (incluindo vasilhames, etc);

e) Televisao a cabo;
e) Generos alimenticios (pereciveis, nao-pereciveis e liofilizados);

lv -Servigos de assistencia;
f) Material de expediente, consumo, didatico e pedag6gico;
a) Hospitalar;

g) Material grafico;

b) Medica;

h) Material de copa e cozinha;
c) Odontol6gica;
i) Material e suprimento de informatica;
d) Fisioterapica;

j) Material hospitalar, medico, laborat6rio, odontol6gico,
e) Psicol6gica;
instrumental cirtlrgico e outros de natureza similar;

I) Medicamentos, drogas, insumos farmaceuticos, etc;

f) Cirdrgica;

in) Material de limpeza, higiene pessoal e conservaeao;

V -Servigos de atividades auxiliares;
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XXVI -Servigos de reprografia;

a) Ascensorista;

Xxvll -Servi?os de seguro sadde;
b) Auxiliar de escrit6rio;

XXVIIl -Servieos de degrava?ao;
c) Copeiro;

XXIX -Servieos de tradueao;
d) Gargom;

XXX -Servieos de telecomunicag6es de dados;
e) Jardineiro;

XXXI -Servieos de telecomunicae6es de imagem;
f) Mensageiro;

Xxxll -Servigos de telecomunicag6es de voz;
g) Motorista;

Xxxlll -Servigos de telefonia fixa;

h) Secretaria;
XXXIV -Servigos de telefonia m6vel;
i) Telefonista;

XXXV -Servieos de transporte;

Vl -Servicos de confecgao de uniformes em geral;
XXxvl -Servi9os de vale refeieao;

-Servieos de copeiragem;
XXxvll -Servieos de vigilancia e seguranea ostensiva;

Vlll -Servigos de eventos em geral (locaeao de sistema de som,
estrutura de palco, gerador, ornamentaeao, iluminaeao, etc);

XXxvlll -Servigos de agentes de portaria;

lx -Servi?os de filmagem;

XXXIX -Servigos de fornecimento de energia eletrica;

X -Servigos de fotografia;

XL -Servicos de apoio maritimo;

XI -Servieos de gas natural;

XLI - Servigos de aperfeigoamento, formaeao, capacitaeao e
treinamento;

Xll -Servigos de gas liquefeito de petr6leo;
XIII I Servigos graficos em geral;

XIV -Servieos de hotelaria;

XV -Servigos de fornecimento de refei96es em geral;

Servieos de jardinagem;
XVII -Servieos de lavanderia;

XLll -Servieos de consultoria e assessoria tecnica administrativa,
de servieos contabeis, de consultoria e assessoria juridica, de
consultoria e assessoria em licitae6es ptlblicas e contratos
administrativos e de assessoria politica.

Art. 2° - A relagao classifjcada no paragrafo anterior e
exemplificativa, podendo ainda ser licitados bens e servieos
comuns cujos padr6es de desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificae6es
usuais no mercado, conforme preceitua o artigo 1°, paragrafo
unico, da Lei n° 10.520/02.

XVIll - Servigos de limpeza e conservaeao (edificag6es,
logradouros publicos, etc.);

MARIA PAULA AZEVEDO DESTERR0
Prefeita Municipal

XIX -Servigos de locaeao de bens m6veis em geral;

XX -Servieos de manutengao de bens im6veis;

DECRETO N° 3.357, DE 12 DE AGOSTO DE 2019
ANEXO 11

Xxl -Servi?os de manuten9ao (preventiva e corretiva) de bens

PROCEDIMENTOS PARA 0 PREGAO PRESENCIAL

m6veis;

Xxll -Servi?os de manutengao em geral;

Art.1° -Este Anexo 11 estabelece normas e procedimentos
relativos a licitaeao na modalidade de Pregao, na forma
presencial.

Xxlll - Servigos de modernizaeao, melhoria de eficiencia e
expansao em geral;

Art. 2° -A sessao publica do pregao presencial sera processada
da seguinte forma:

XXIV -Servigos de remoeao de bens m6veis;
I -No dia, hora e local designados no edital, sera realizada sessao
XXV I Servigos de microfilmagem;
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proceder ao respectivo credenciamento;
11 -Aberta a sessao, os interessados ou seus representantes
constituidos apresentarao declaragao dando ciencia de que
cumprem plenamente os requisitos de habilitaeao e entregarao ao

Fo'ha n.
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serv.kidri

nos incisos Vlll, IX e Xll, o pregoeiro

podera negociar diretamente com o proponente para que seja
obtido prego melhor;

Ill -0 pregoeiro procedera a abertura dos envelopes contendo as

XV -No final da sessao, ap6s ser declarado o vencedor, qualquer
licitante podera manifestar imediata e motivadamente a inteneao
de interpor recurso, com registro em ata da sintese das suas
raz6es, quando lhe sera concedido o prazo de 03 (tres) dias tlteis

propostas de pregos e classificara o autor da proposta de menor
preeo e aqueles que tenham apresentado propostas em valores
sucessivos e superiores em at610% (dez por cento),
relativamente a de menor preeo;

para juntar memoriais do mesmo, ficando os demais licitantes
desde logo intimados para apresentar contrarraz6es em igual
ntlmero de dias, que comegarao a correr do termino do prazo do
recorrente, sendo assegurada vista imediata dos autos;

lv -Quando nao forem verificadas, no minimo, 03 (tres) propostas
escritas de pregos nas condie6es definidas no inciso anterior, o

Xvl -A falta de manifestaeao imediata e motivada do licitante
importara a decadencia do direito de interposieao de recurso e o

pregoeiro classificara as melhores propostas subsequentes, ate o
maximo de 03 (tres), para que seus autores participem dos lances
verbais, quaisquer que sejam os pregos oferecidos nas propostas
escritas;

pregoeiro adjudicara o objeto do certame ao licitante declarado
vencedor;

pregoeiro, em envelopes separados, a proposta de preeos e a
documentaeao de habilitagao;

Xvll -0 recurso contra decisao do pregoeiro nao tera efeito
suspensivo;

V -Em seguida, sera dado inicio a etapa de apresentaeao de
lances verbais pelos proponentes, que deverao ser formulados de
forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes;

XVIIl -0 acolhimento de recurso importara a invalidagao
dos atos insuscetiveis de aproveitamento;

XIX -Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos
- 0 pregoeiro convidara individualmente os licitantes
classificados, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a procedimentais, a autoridade competente homologara a
adjudicaeao para determinar a contratagao;
partir do autor da proposta classificada de maior preeo e os
demais, em ordem decrescente de valor;
XX -Como condieao para celebraeao do contrato, o licitante
vencedor devera manter as mesmas condie6es de habilitagao;
Vll -A desistencia em apresentar lance verbal, quando convocado
VI

pelo pregoeiro, implicara exclusao do licitante do certame;

VllI -Caso nao se realizem lances verbais, sera verificada a
conformidade entre a proposta escrita de menor preeo e o valor
estimado para a contratagao;

Xxl -Quando o proponente vencedor nao apresentar situaeao
regular, no ato da assinatura do contrato, sera convocado outro
licitante, observada a ordem de classificaeao, para celebrar o
contrato, e assim sucessivamente, sem prejuizo da aplicaeao das

lx - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as

sang6es cabiveis, observado o disposto nos incisos XIII e XIV
deste artigo;

propostas, o pregoeiro examinara a aceitabilidade da primeira
classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a
respeito;

X - Sendo aceitavel a proposta de menor prego, sera aberto o
envelope contendo a documentagao de habilitaeao do licitante que
a tiver formulado, para confirmaeao das suas condie6es
habilitat6rias, com base nas exigencias constantes no edital de
licitaeao;

Xl - Os documentos exigidos para habilitaeao poderao ser
substituidos por Certificados de Registro Cadastral, nos termos e
condie6es dispostas no edital de licitagao, assegurado ao ja
cadastrado o direito de apresentar a documentagao atualizada e
regularizada na pr6pria sessao;
XII -Constatado o atendimento das exigencias de habilitaeao
fixadas no edital, o licitante sera declarado vencedor;

Xxll -Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato,
injustificadamente, a sessao sera retomada e os demais licitantes
chamados a faze-Io, na ordem de classificagao;

-

XXIIl -0 prazo de validade das propostas sera de 60 (sessenta)
dias, se outro nao estiver fixado no edital.

Art. 3° -A Administraeao, quando da aquisieao de bens ou
contrataeao de servieos, podera subdividir a quantidade total do
item em lotes, sempre que comprovado tecnica e economicamente
viavel, de forma a possibilitar maior competitividade, observado,
neste caso, dentre outros, a quantidade minima, o prazo e o local
de entrega ou de prestagao dos servigos.

MARIA PAULA AZEVEDO DESTERRO
Prefeita Municipal

Xlll -Se a oferta nao for aceitavel ou se o licitante desatender as
exigencias habilitat6rias, o pregoeiro examinara a oferta
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a
habilitaeao do proponente, na ordem de classificaeao, e assim
sucessivamente, ate a apuraeao de uma proposta que atenda ao
edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor;
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Documento assinado digitalmente conforme MP no -2.200-2 de
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Art.1° -Este Anexo Ill estabelece normas e procedimentos
relativos a licitagao na modalidade de Pregao, na forma eletr6nica.

eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que

Art. 2° -Para efeito deste Anexo considera-se:

§ 5° -0 credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal e a

I - Comprasnet ou Cidade Compras: portais de compras
municipais, definidos pelo Poder Executivo Municipal como o
sistema eletr6nico a ser utilizado no ambito da administraeao

presungao de sua capacidade tecnica para realizagao das
transae6es inerentes ao pregao na forma eletr6nica.

publica municipal para realizagao do pregao e demais aquisig6es
de bens e servicos atrav6s do uso da tecnologia da informaeao.

Art. 6° - Cabera ao licitante interessado em participar do pregao,
na forma eletr6nica:

Sitio:
http://
www.comprasnet.gov.br
ou
www.cidadecompras.com.br, respectivamente.

por terceiros;

http://

11 -Secretaria de Logistica e Tecnologia da lnformaeao do
Ministerio do Planejamento, Oreamento e Gestao e a entidade
responsavel pelo apoio tecnico e operacional, que atuara como

provedora do sistema eletr6nico de compras denominado
Comprasnet;
Ill - Confederaeao Nacional de Municipios e a entidade

ponsavel pelo apoio tecnico e operacional, que atuara como
vedora do sistema eletr6nico de compras denominado
Cidadecompras;

Art. 3° -0 pregao, na forma eletr6nica, como modalidade de
licitaeao do tipo menor prego, realizar-se-a quando a disputa pelo
fornecimento de bens ou servieos comuns for feita a distancia em
sessao publica, por meio de sistema que promova a comunicagao
pela internet.

Paragrafo dnico: Os sistemas a que se refere este artigo serao
dotados de recursos de criptografia e de autenticagao que
garantam condig6es de seguranea em todas as etapas do
certame.

I - Credenciar-se no portal para certames promovidos por 6rgaos
ou entidades pertencentes ao Municipio, no prazo minimo de 03

(tres) dias uteis antes da data de realizagao do pregao;
11 - Remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio
eletr6nico, via internet, a proposta e, quando for o caso, seus
anexos.

Ill -Responsabilizar-se formalmente pelas transae6es efetuadas
em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas

propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou
por seu representante, nao cabendo ao provedor do sistema ou ao
6rgao promotor da licitaeao responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

IV -Acompanhar as operae6es no sistema eletr6nico durante o
processo licitat6rio, responsabilizando-se pelo Onus decorrente da
perda de neg6cios diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

V -Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade
do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

Art. 4° -0 pregao, na forma eletr6nica, sera conduzido pelo 6rgao
ou entidade promotora da licita?ao, com apoio tecnico e
operacional do portal escolhido, para todos os 6rgaos integrantes

Vl -Utilizar-se da chave de identificaeao e da senha de acesso

da Administragao Pdblica Municipal.

Vll - Solicitar o cancelamento da chave de identificagao ou da
senha de acesso por interesse pr6prio.

fi.o:j°d;dseer::£;eevtj:nmt:ntdeoc:er:eanoc`::o°%teorrandt:?,Scj::;a:S,.:
pregoeiro, os membros da equipe de apoio, os operadores do
sistema e os licitantes que participam do pregao eletr6nico.
§ 1° -0 credenciamento dar-se-a pela atribuieao de chave de
identificaeao e de senha pessoal e intransferivel, para acesso ao
sistema eletr6nico e devera ser providenciado junto ao portal de
compras.
§ 2° -A chave de identificaeao e a senha poderao ser utilizadas
em qualquer pregao eletr6nico, salvo quando canceladas por
solicitaeao do credenciado ou em virtude de seu
descredenciamento por 6rgao participante do portal.
§ 3° -A perda da senha ou a quebra do sigilo devera ser
comunicada jmediatamente ao provedor do sistema, para imediato
bloqueio de acesso.

§ 4° -0 uso da senha de acesso pelo licitante e de sua
responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transaeao efetuada

diretamente ou por seu representante, nao cabendo ao provedor
do sistema ou 6rgao promotor da licitagao responsabilidade por

Este documento pode ser verificado no endereap eletr6nico
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para participar do pregao na forma eletr6nica.

Paragrafo tlnico: 0 fornecedor descredenciado no Cidade
Compras tera sua chave de identificaeao e senha suspensas
automaticamente.
Art. 7° -A documentaeao exigida para atender ao disposto no
edital do certame licitat6rio, na forma eletr6nica, podera ser
substituida pelo certificado de registro cadastral que atenda aos
requisitos previstos na legislagao geral a ser adotado e integrado
com o Comprasnet ou Cidade Compras.
Art. 8° -A integra do edital de pregao, na forma eletr6nica, sera
disponibilizado no Comprasnet, sitio: www.comDrasnet.aov.br ou
Portal Cidade Compras, sitio: www.cidadecomDras.com.br. 0
aviso de publicaeao da licitaeao mencionara o portal onde sera
realizado o certame.
§ 1° -0 aviso do edital contera a definieao precisa, suficiente e
claro do objeto, a indicaeao dos locais, dias e horarios em que

podera ser lida e obtida a integra do edital, bern como o endereeo
eletr6nico onde ocorrera a sessao ptlblica, a data de sua
realizaeao e a indicaeao de que o pregao, na forma eletr6nica,
sera realizado por meio da internet.
Documento assinado digitalmente conforme MP no -2,200-2 de
24/08/2001, que institui a lnfraestrutura de Chaves Ptlblicas
Brasileira - lcp-Brasil.

Segunda-Feira, 09 -Setembro -2019

:`:S,?"

Folha no

D.O. PODER EXECUTIVO

Servktw
§ 2° - A publicagao referida neste artigo sera efetuada no
Comprasnet ou Cidade Compras e podera ser feita conjuntamente
em sitios oficiais da administraeao ptlblica, na internet, desde que
certificado digitalmente por autoridade certificadora credenciada
no ambito da lnfra-Estrutura de Chaves Publicas Brasileira -lcp
Brasil.

§ 3° -Todos os horarios estabelecidos no edital, no aviso e
durante a sessao publica observarao, para todos os efeitos, o
horario de Brasilia/DF, inclusive para contagem do tempo e
registro no sistema eletr6nico e na documentaeao relativa ao
certame.
Art. 9° .- Ap6s a divulgagao do edital no enderego eletr6nico, os
licitantes deverao encaminhar proposta com a descrieao do objeto

es, o licitante sera imediatamente
informado do seu recebimento e do valor consignado no registro.

§ 2° - Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos,
observados o horario fixado para abertura da sessao e as regras
estabelecidas no edital.
§ 3° -0 licitante somente podera oferecer lance inferior ao dltimo
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

§ 4° -Nao serao aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado primeiro.
§ 5° -Durante a sessao ptlblica, os licitantes serao informados, em

ofertado e o prego e, se for o caso, o respectivo anexo, ate a data tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
e hora marcadas para abertura da sessao, exclusivamente por identificagao do licitante.
meio do sistema eletr6nico, quando, entao, encerrar-se-a,
automaticamente, a fase de recebimento de propostas.
§ 6° -A etapa de lances da sessao publica sera encerrada por
decisao do pregoeiro.
§ 1° -A participaeao no pregao eletr6nico dar-se-a pela utilizaeao
da senna privativa do licitante.

:m|n°e-nt:ds;Sst:aT:e::eat;66:I:°q::::aT:ncho:rrearaa:jesr?o€:::Ctheammp:to
§ 2° -Para participaeao no pregao eletr6nico, o licitante devera
manifestar, em campo pr6prio do sistema eletr6nico, que cumpre

plenamente os requisitos de habilitaeao e que sua proposta esta
em conformidade com as exigencias do instrumento convocat6rio.
§ 3° -A declaragao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitagao e proposta sujeitara o licitante as sane6es previstas
neste Decreto.

§ 4° -Ate a abertura da sessao, os licitantes poderao retirar ou
substituir a proposta anteriormente apresentada.
Art.10 -A partir do horario previsto no edital, a sessao ptlblica na
internet sera aberta por comando do pregoeiro com a utilizagao de

sua chave de acesso e senha.
§ 1° - Os licitantes poderao participar da sessao publica na
internet, devendo utilizar sua chave de acesso e senha.

§ 2° - 0 pregoeiro verificara as propostas apresentadas,
desclassificando aquelas que nao estejam em conformidade com
os requisitos estabelecidos no edital.

ate trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera

automaticamente encerrada a recepeao de lances.
§ 8° -Ap6s o encerramento da etapa de lances da sessao publica,
o pregoeiro podera encaminhar, pelo sistema eletr6nico,
contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o
crit6rio de julgamento, nao se admitindo negociar condig6es
diferentes daquelas previstas no edital.

§ 9° -A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo
ser acompanhada pelos demais licitantes.

§ 10° -No caso de desconexao do pregoeiro, no decorrer da etapa
de lances, se o sistema eletr6nico permanecer acessivel aos
licitantes, os lances continuarao sendo recebidos, sem prejuizo
dos atos realizados.
§ 11° -Quando a desconexao do pregoeiro persistir por
superior a 10 (dez) minutos, a sessao do pregao na
eletr6nica sera suspensa e reiniciada somente ap6s comunicagao
aos participantes, no enderego eletr6nico utilizado para
divulgaeao.

§ 3° -A desclassificaeao de proposta sera sempre fundamentada
e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por
todos os participantes.

Art.13 - Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinara a
proposta classificada em primeiro lugar quanto a compatibilidade

do preeo em relaeao ao estimado para contrataeao e verificara a

§ 4° -As propostas contendo a descrieao do objeto, valor e
eventuais anexos estarao disponiveis na internet.
§ 5° -0 sistema disponibilizara campo pr6prio para troca de
mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

habilitaeao do licitante conforme disposig6es do edital.

§ 1° A habilitagao dos licitantes sera verificada
preferencialmente por meio eletr6nico atraves dos sitios de

emissao de documentos ou atraves de consultas diretas aos
sistemas de registros cadastrais que atendam aos requisitos da

Art.11 - 0 sistema ordenara, automaticamente, as propostas
classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas

legislagao pertinente.

participarao da fase de lance.

§ 2° - Os documentos exigidos para habilitaeao que nao estejam
contemplados nos sitios referidos no paragrafo anterior deverao
ser apresentados via fax, no prazo e condig6es definidas no edital,
ap6s solicitaeao do pregoeiro no sistema eletr6nico.

Art.12 -Classificadas as propostas, o pregoeiro clara inicio a fase
competitiva, quando entao os licitantes poderao encaminhar
lances exclusivamente por meio do sistema eletr6nico.
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§ 3° -Os documentos e anexos exigidos, quando remetidos via
fax, deverao ser apresentados em original ou por c6pia
autenticada, nos prazos estabelecidos no edital.
§ 4° - Para fins de habilitaeao, a verificaeao pelo 6rgao promotor
do certame nos sitios oficiais de 6rgaos e entidades emissores de
certid6es constitui meio legal de prova.

Art. 14 -Os procedimentos para interposieao de recurso,
compreendida a manifestaeao previa e motivada do licitante,
durante a sessao ptlblica, o encaminhamento de memorial e de
eventuais contra-raz6es pelos demais licitantes, serao realizados
exclusivamente no ambito do sistema eletr6nico, em formularios

considerado a partir desta data.

Art.2° -Esta portaria entrara em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se as disposie6es em contrario.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE€E E CUMPRA€E.
GABINETE DA PREFEITA DE PAC0 DO LUMIAR, ESTADO DO
IVIARANHAO, AOS DOIS DIAS DO MES DE SETEMBRO D0
ANO DE 2019.
MARIA PAULA AZEVEDO DESTERRO

pr6prios. A falta de manifestaeao do licitante importara a
decadencia do direito de interposieao de recurso e o pregoeiro
adjudicara o objeto do certame ao licitante declarado vencedor

PORTARIAS
Art.15 -A ata sera disponibilizada na internet para acesso livre,
imediatamente ap6s o encerramento da sessao ptlblica.

16 -As penalidades serao obrigatoriamente registradas,
otada a fase +ecursal no Comprasnet ou Cidade Compras -e,
no` caso de impedimento do direito de licitar e contratar, o licitante
devera ser descredenciado por igual periodo.

Paragrafo dnico: Somente a autoridade que registrou as

penalidades no Comprasnet ou Cidadecompras podera fazer a
sua retirada.

PORTARIA N° 1129 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019

Disp6e sobre a NOMEACAO de ASSESSOR TECNICO da
Secretaria Mljnicipal de lnfraestrutura, Urbanismo, Transporte e
Transito do MuniciDio de Paap do Lljmiar/MA\.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR, Estado do
Maranhao, no uso de suas atribuie6es legais, que lhe confere a Lei
Organica do Municipio, e com fulcro na Lei Municipal n° 481/2013,

RESOLVE:

Art.17 -Qualquer interessado podera acompanhar os processos
no endereeo eletr6nico do portal escolhido para realizar a licitaeao,
Comprasnet ou Cidade Compras.
Art.18 -Os arquivos e registros digitais, relativos ao processo
licitat6rio, deverao permanecer a disposieao das auditorias
internas e externas.
Art.19 -Aplicam-se subsidiariamente para este Anexo Ill, no que
couber, os procedimentos estabelecidos no Anexo 11 deste
Decreto.

n

MARIA PAULA AZEVEDO DESTERRO

Art.1° NOMEAR JANILSON SOARES LIMA inscrito no Cadastro
de Pessoas Fisicas -CPF n° 051.234.353-52 para exercer o cargo
em comissao de ASSESSOR TECNICO, vinculado ao Gabinete
da Prefeita do Municipio de Pago do Lumiar. `

Art.2° -Esta portaria entrara em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se as disposig6es em contrario.

PPUBLIQUE-SE, REGISTRE€E E CUMPRA€E.
GABINETE DA PREFEITA DE PACO D0 LUMIAR, ESTADO DO
MARANHAO, AOS DOIS DIAS DO MES DE SETEMBRO DO
AN0 DE 2019.

Prefeita Municipal

MARIA PAULA AZEVEDO DESTERRO
Prefeita Municipal em Exercicio

PORTARIAS
PORTARIA N° 1128 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019

Disp6e sobre a EXONERACAO do ASSESSOR ESPECIAL do
Gabinete da Prefeita do Mljnicl.plo de Paap do Lljrniar.

PORTARIAS
PORTARIA N° 1130 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019

A PREFEITA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR, Estado do
Maranhao, no uso de suas atribuig6es legais que lhe confere a Lei
Organica Municipal e,

RESOLVE:
Art.1° EXONERAR, o Senhor JANILSON SOARES LIMA inscrito

no cadastro de Pessoas Fisicas -CPF n° 051.234.353-52 do
cargo comissionado de ASSESSOR ESPECIAL do Gabinete da
Prefeita do Municipio de Pago do Lumiar, devendo assim ser
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Disp6e sobre a NOMEA\CAO do ASSESSOR ESPECIA\L do
Gabinete do Prefeito do Municl.plo de Paap do Lumiar/MA\.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR, Estado do
Maranhao, no uso de suas atribuie6es legais, que lhe confere a Lei
Organica do Municipio, e com fulcro na Lei Municipal n° 481/2013,

RESOLVE:

Documento assinado digitalmente conforme MP no -2.200-2 de
24/08/2001, que institui a lnfraestrutura de Chaves Publicas
Brasileira -lcp-Brasil.

Art.1° NOMEAR LAESLY SIMOES LINDOS0
inscrito no
Cadastro de Pessoas Fisicas -CPF n° 051.520.603-29 para

exercer o cargo em comissao de ASSESSOR ESPECIAL,
vinculado ao Gabinete da Prefeita do Municipio de Paeo do

A PREFEITA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR, Estado do
Maranhao, no uso de suas atribuie6es legais, que lhe confere a Lei
Organica do Municipio, e com fulcro na Lei Municipal n° 481/2013,
RESOLVE:

Lumiar.

Art. 1° DESIGNAR interinamente FLAVIA VIRGINIA PEREIRA

Art.2° -Esta portaria entrara em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se as disposie6es em contrario.

NOLASCO, para responder interinamente pelas atribuie6es da
Secretaria Municipal de Administraeao e Finaneas, como
Secretario Municipal.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PREFEITA DE PACO DO LUMIAR, ESTADO DO
MARANHAO, AOS DOIS DIAS DO MES DE SETEMBRO DO
ANO DE 2019.

Art.2° -Esta portaria entrara em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se as disposie6es em contrario.

MARIA PAULA AZEVED0 DESTERRO
Prefeita Municipal em Exercicio

PUBLIQUE-SE, REGISTRE€E E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PREFEITO DE PAC0 DO LUMIAR, ESTADO DO
MARANHAO, AOS NOVE DIAS DO MES DE SETEMBRO DO
AN0 DE 2019.
MARIA PAULA AZEVEDO DESTERRO
Prefeita Municipal em exercicio

PORTARIAS
PORTARIA N° 1219 DE 09 DE SETEMBRO DE 2019

Disp6e sobre a EXONERACAO do Secretario Municipal da
Secretaria Municipal de Administrap5o e Finances do Municipio de
Paap do Lurniar.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR, Estado do
Maranhao, no uso de suas atribuie6es legais, que lhe confere a Lei
Organica do Municipio, e com fulcro na Lei Municipal n° 481/2013,

RESOLVE:

Art.io ExoNERAR ANTONio SERGio FERREIRA DE ALMEiDA
inscrito no cadastro de Pessoas Fisicas -CPF n° 017.064.543-68
do cargo comissionado de SECRETARIO MUNICIPAL da
Secretaria Municipal de Administragao e Finangas do Municipio de
Paeo do Lumiar, devendo assim ser considerado a partir desta
data.

Art.2° -Esta portaria entrara em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se as disposig6es em contrario.
PPUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PREFEITA DE PACO DO LUMIAR, ESTADO DO
MARANHAO, AOS NOVE DIAS DO MES DE SETEMBRO DO
ANO DE 2019.

MARIA PAULA AZEVEDO DESTERRO
Prefeita Municipal em Exercicio

PORTARIAS
PORTARIA N° 1220 DE 09 DE SETEMBRO DE 2019
DESIGNA\ a senhora

FLA\VIA\ VIRGINIA` PEREIRA NOLA\SCO

pare responder interinamente pela Secretaria MuniciDal de
A\drninistrac5o e Finances clo Municl.plo de Paap do Lumiar/MA\.
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Documento assinado digitalmente conforme MP no -2.200-2 de
24/08/2001, que institui a lnfraestrutura de Chaves Publicas
Brasileira -ICP-Brasil.

Diario Oficial do Municjpio
INSTITUIDO PELA` LEI MUNICIF>AL N° 695/2017

a

Prape Nossa Senhora da Luz,Centro, 01
CEP: 65130-000 -Pace do Lumiar-MA
www.Dacodolumiar.rna.aov.br

Maria Paula Azevedo Desterro
Prefeita em Exercicio

Luis Carlos Aradjo Saraiva Sobrinho
Proourador Geral do Municfpio

DIAGRAMACAO, PUBLICACA0 E CERTIFICACAO DIGITAL
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Brasileira -lcp-Brasil.
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MUNIcfpIO DE PACO DO LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULACAO GOVERNAMENTAL
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO -CPL

DESPACHO
Ao llustrrssimo Senhor
ADOLFO SILVA FONSECA

Procurador Geral do Munici'pio de Pa?o do Lumiar/MA.

Assunto: Solicita?ao de parecer jurl'dico para exame e aprova¢ao da minuta do edital

rfu

:r:::::: :rjumnj::s:r::jj;Cj::e7ao°6g;2b:jTC:.na modalidade pregao presencial, autuada no
Senhor Procurador,
Cumprimentando-o cordialmente e, em conformidade com art. 38, paragrafo tlnico,
da Lei n° 8.666/93 a altera?6es posteriores, sirvo-me do presente instrumento para
encaminhar a Vossa Senhoria os autos do processo administrativo n°. 7069/2019,
para analise acerca da LEGALIDADE, EXAME e APROVACAO da minuta do edital e

anexos para realiza?ao de licita?ao pllblica na modalidade Pregao Presencial, tendo

por objeto Registro de Pre?os por 12 (doze) meses para contrata?ao de pessoa(s)
jurl'dicas(s) para loca?ao de sistema integrado de administra?ao or?amentaria e
financeira(software de contabilidade, or?amento pdblico e software para publica?ao
e hospedagem de dados para atender as leis n° 12.527/2011 e 131/2019..

Com efeito, nos termos da legisla?ao federal, o exame pr6vio e a aprova¢ao das
minutas de edital e seus anexos devera estar contida em parecer obrigat6rio, a ser
elaborado pela assessoria juri'dica da Administracao, a qual, no ambito da Prefeitura
de Pa?o do Lumiar/ MA, 6 exercida pela Procuradoria Geral do Munici'pio. A

competencia para elaboraeao de pareceres I.uri'dicos tamb6m esta fundamentada no
artigo 12, incisos 11 e X, da Lei Municipal n°. 481/2013, que reflete a relevancia desse

elemento para a legalidade dos procedimentos administrativos.

Destaco o entendimento exarado no Ac6rdao n°. 3745/2017, julgado pela Segunda
Camara do Tribunal de Contas da Uniao -TCU, a qual determinou que o parecerista
jurl'dico pode ser responsabilizado solidariamente com os gestores por
irregularidades ou prejufzos ao erario, nos casos de erro grosseiro ou atua9ao
culposa, quando seu parecer for obrigat6rio ou mesmo opinativo.

Outrossim, ap6s providencias das medidas cabi'veis, retornar os autos do processo a
este setor para seguimento do feito.

Agradecendo a aten?ao que este pleito demandara a Vossa Senhoria, renovo
Comissao Permanente de Licita¢ao -CPL
Rodovia MA 201, Centro Administrativo Tambati, n° 15, Vila Nazar6, Cep 65.130-000, Pa?o do
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Maranhao, Brasil

MUNicipio DE pAeo DO LUMiAR (MA)
PODER EXECUTIVO

sECRETARiA DE pLANEjAMENTO E ARTicuLAeAO GOvERNAMENTAL
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO -CPL

protestos de respeito e considera?ao.
Paeo do Lumiar-MA, 31 de Janeiro de 2020.

ANTONIO M

Presidente da Comissao Permanente de Licita?ao
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