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COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO

CARONA

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE CELEBRAM ENTRE O MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA, ATRAVÉS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA E O MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAXIAS - MA.
 
ATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 005/2017 (MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA/ MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA).
 
MUNICIPIO DE AÇAILÂNDIA - MA, através da Prefeitura Municipal de Açailândia, pessoa jurídica de direito público interno,
sediada  na  Av.  Santa  Luzia,  s/nº,  Parque  das  Nações,  Cep  65.930-000,  Açailândia/MA,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n.º
07.000.268/0001-72, neste ato representado pelo prefeito municipal, Sr. Juscelino Oliveira e Silva, portador da cédula de
identidade nº 294431942 SSP/MA e do CPF nº 872.642.008-25, residente e domiciliado neste município, aqui denominado 1º
PARTÍCIPE e, do outro lado, o MUNICIPIO DE CAXIAS - MA, através da Prefeitura Municipal de Caxias, pessoa jurídica de
direito público interno, sediada, Praça Dias Carneiro, 600, Centro, cep 65.604-090, Caxias - MA, neste ato representado pelo
prefeito municipal, Sr. Fábio José Gentil Pereira Rosa, portador da cédula de identidade nº 897.002 SSP/PI e do CPF nº
324.989.503-20, aqui denominado 2º PARTÍCIPE, de comum acordo e vontade das partes acima qualificadas, resolvem ajustar
através deste Termo de Cooperação regras de adesão ao Sistema de Registro de Preços do Município de Açailândia - MA, que
firmam mediante cláusulas e condições abaixo estabelecidas.
 
Consideração Preliminar – DA JUSTIFICATIVA DA ADESÃO:
 
A principal justificativa do ato de adesão é otimizar contratações necessárias às atividades da PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAXIAS - MA, no sentido de tornar mais célere e eficaz ante os encargos assumidos perante a população que representa, bem
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como em decorrência das opções e forma de registro adotados pelo Município de Açailândia - MA, em preciso cumprimento
aos princípios da eficiência, transparência e economicidade comprovados pela implantação do SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS DO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA, o que defesa de suas necessidades levou a postulante a ajustar com o
referido Poder Municipal  o uso provisório do SRP na condição de CARONA, no que concerne a utilização dos preços
registrados para futuras contratações de seu interesse em atendimento a necessidades inadiáveis no que tange a suprimento
de rotina de bens e serviços comuns, deliberando-se, consensualmente, sobre a utilização do Sistema do Município de
Açailândia - MA, no que abaixo segue:
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Utilização da Ata de Registro - SRP/Açailândia – MA, nº 061/2016, oriunda do1.
Pregão Presencial nº 049/2016 dependendo da necessidade e de cada caso específico conforme requerido, em até
100% (cem por  cento)  das  limitações  previstas  no  respectivo  processo  que  as  vinculou,  as  quais  deverão  ser
controladas pelo aderente que deverá observar os dados constantes do quadro abaixo (quantidades e especificações),
que passa a integrar este termo como nele transcrito, não podendo, o aderente, sob qualquer hipótese, ultrapassar ou
ampliar a quantidade limite previsto, bem como substituir  o bem ou produto por outro similar,  exceto quando de
qualidade superior  mediante  razoável  justificativa  devidamente  comprovada,  neste  caso com anuência  do  órgão
gerenciador:

 
Nome Empresarial: K. P. ALVES DISTRIBUIDORA

CNPJ nº 21.248.326/0001-02

Endereço: Av. Newton Bello, nº 17, Santa Rita, Imperatriz - MA

Telefone: (99) 3014-4441

E-mail: alvesdistribuidora.alves@gmail.com

Representante legal: Katiane Pereira Alves

CPF: 808.677.823-15

Item Descrição Marca Unidade Quant. V .
U n i t .

V. Total

1 Arroz, tipo I, classe longo e fino, tipo subgrupo polido, embalagem primária
plástica  de  5  kg,  inviolada,  livre  de  insetos,  microrganismos  ou  outras
impurezas  que  venham  a  comprometer  o  armazenamento  e  a  saúde
humana. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na
embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da
data de entrega do produto. Indicação da marca do fabricante.

Gazela Pacote 6.771 13,62 92.221,02

2 Carne  bovina  in  natura,  tipo  chã  de  dentro,  apresentação  bife,
características adicionais limpa e resfriada, maximo 3% de gordura.

In natura Kg 11.088 23,80 263.894,40

3 Carne bovina in natura, tipo costela, apresentação cortada. In natura Kg 5.976 11,00 65.736,00

4 Carne bovina in natura, tipo lombo, apresentação inteiro,  características
adicionais limpa e resfriada, máximo 3% de gordura.

In natura Kg 5.936 18,80 111.596,80

5 Carne bovina in natura, tipo paleta de 2°, apresentação moída, sem ossos e
músculos, congelada, características adicionais, pacote de 1kg, máximo 1%
de resíduos.

In natura Kg 9.128 19,00 173.432,00

6 Frango Inteiro apresentar-se congelados, livre de parasitos e de qualquer
substância contaminante que possa alterá-lo ou encobrir alguma alteração,
odor  e  sabor  próprios.  Embalados em saco plástico  próprio  da  marca,
atóxico,  limpo,  não  violado,  resistente,  que  garanta  a  integridade  do
produto.  A  embalagem  deverá  conter  externamente  os  dados  de
identificação, procedência, número de lote, QUANT. do produto, número do
registro  no Ministério da Agricultura/SIF e carimbo de inspeção do SIF. O
produto deverá apresentar validade mínima de 120 (cento e vinte) dias a
partir da data de entrega. Obrigatório conter a data de fabricação e validade
expressas na embalagem, bem como o número do lote. Indicação da marca
do fabricante.

Bonaza Kg 27.912 5,12 142.909,44

7 Leite  em pó,  integral,  desidratado,  de  boa  qualidade,  enriquecido  com
vitaminas: A, B, C e D e com no mínimo 27g de proteínas para cada porção
de 100g. Embalagem primária de alumínio, em pacotes de 200g, inviolada,
livre de insetos, larvas, microorganismos ou outras impurezas que venham
a  comprometer  o  armazenamento  e  a  saúde  humana.  Obrigatório  a
apresentação  do  Registro  do  produto  cotado  emitido  pelo  Serviço  de
Inspeção  Estadual  -  SIE  do  Ministério  da  Agricultura  ou  emitido  pela
Secretaria de Agricultura do Estado onde se localiza a sede ou o domicílio
da licitante, além do Alvará Sanitário do Fabricante. Obrigatório conter a
data  de  fabricação e  validade expressas  na  embalagem,  bem como o
número do lote. Validade 30 dias aberto/120 dias fechado. Indicação da
marca do fabricante

Soberano Pacote 27.992 3,80 106.369,60

8 Pão tipo hot  dog,  a  base de farinha de trigo especial,  fermento,  ovos,
gordura hidrogenada ou banha, contendo reforçador, açúcar, sal, antimofo e
leite em pó integral de origem animal. A embalagem deverá ser em sacos
de polietileno atóxico, resistente e transparente etiquetados com peso, data
de produção e validade mínima de 05 (cinco) dias da data de fabricação.
Indicação da marca do fabricante

Empór io  do
pão

Kg 10.768 8,98 96.696,64

9 Pão tipo  francês,  a  base  de  farinha  de  trigo  especial,  fermento,  ovos,
gordura hidrogenada ou banha, contendo reforçador, açúcar, sal, antimofo e
leite em pó integral de origem animal. A embalagem deverá ser em sacos
de polietileno atóxico, resistente e transparente etiquetados com peso, data
de produção e validade mínima de 05 (cinco) dias da data de fabricação.
Indicação da marca do fabricante

Empór io  do
pão

Kg 14.768 8,98 132.616,64
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10 Arroz , tipo I, classe longo e fino, tipo subgrupo polido, embalagem primária
plástica  de  5  kg,  inviolada,  livre  de  insetos,  microrganismos  ou  outras
impurezas  que  venham  a  comprometer  o  armazenamento  e  a  saúde
humana. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na
embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da
data de entrega do produto. Indicação da marca do fabricante.

Gazela Pacote 1.693 13,62 23.058,66

11 Carne  bovina  in  natura,  tipo  chã  de  dentro,  apresentação  bife,
características adicionais limpa e resfriada, maximo 3% de gordura.

In natura Kg 2.772 23,89 66.223,08

12 Carne bovina in natura, tipo costela, apresentação cortada. In natura Kg 1.494 11,00 16.434,00

13 Carne bovina in natura, tipo lombo, apresentação inteiro,  características
adicionais limpa e resfriada, máximo 3% de gordura.

In natura Kg 1.484 18,80 27.899,20

14 Carne bovina in natura, tipo paleta de 2°, apresentação moída, sem ossos e
músculos, congelada, características adicionais, pacote de 1kg, máximo 1%
de resíduos.

In natura Kg 2.282 19,00 43.358,00

15 Frango Inteiro apresentar-se congelados, livre de parasitos e de qualquer
substância contaminante que possa alterá-lo ou encobrir alguma alteração,
odor  e  sabor  próprios.  Embalados em saco plástico  próprio  da  marca,
atóxico,  limpo,  não  violado,  resistente,  que  garanta  a  integridade  do
produto.  A  embalagem  deverá  conter  externamente  os  dados  de
identificação, procedência, número de lote, QUANT. do produto, número do
registro  no Ministério da Agricultura/SIF e carimbo de inspeção do SIF. O
produto deverá apresentar validade mínima de 120 (cento e vinte) dias a
partir da data de entrega. Obrigatório conter a data de fabricação e validade
expressas na embalagem, bem como o número do lote. Indicação da marca
do fabricante.

Bonaza Kg 6.978 5,12 35.727,36

16 Leite  em pó,  integral,  desidratado,  de  boa  qualidade,  enriquecido  com
vitaminas: A, B, C e D e com no mínimo 27g de proteínas para cada porção
de 100g. Embalagem primária de alumínio, em pacotes de 200g, inviolada,
livre de insetos, larvas, microorganismos ou outras impurezas que venham
a  comprometer  o  armazenamento  e  a  saúde  humana.  Obrigatório  a
apresentação  do  Registro  do  produto  cotado  emitido  pelo  Serviço  de
Inspeção  Estadual  -  SIE  do  Ministério  da  Agricultura  ou  emitido  pela
Secretaria de Agricultura do Estado onde se localiza a sede ou o domicílio
da licitante, além do Alvará Sanitário do Fabricante. Obrigatório conter a
data  de  fabricação e  validade expressas  na  embalagem,  bem como o
número do lote. Validade 30 dias aberto/120 dias fechado. Indicação da
marca do fabricante

Soberano Pacote 6.998 3,80 26.592,40

17 Pão tipo hot  dog,  a  base de farinha de trigo especial,  fermento,  ovos,
gordura hidrogenada ou banha, contendo reforçador, açúcar, sal, antimofo e
leite em pó integral de origem animal. A embalagem deverá ser em sacos
de polietileno atóxico, resistente e transparente etiquetados com peso, data
de produção e validade mínima de 05 (cinco) dias da data de fabricação.
Indicação da marca do fabricante

Empór io  do
pão

Kg 2.692 8,98 24.174,16

18 Pão tipo  francês,  a  base  de  farinha  de  trigo  especial,  fermento,  ovos,
gordura hidrogenada ou banha, contendo reforçador, açúcar, sal, antimofo e
leite em pó integral de origem animal. A embalagem deverá ser em sacos
de polietileno atóxico, resistente e transparente etiquetados com peso, data
de produção e validade mínima de 05 (cinco) dias da data de fabricação.
Indicação da marca do fabricante

Empór io  do
pão

Kg 3.692 8,98 33.154,16

19 Achocolatado,  produto  em  pó,  sabor  chocolate  em  pacotes  de  1kg
enriquecido  com vitaminas  e  sais  minerais.  Embalagens  íntegras.  Não
serão aceitas  aquelas  que estiverem rasgadas,  perfuradas ou qualquer
outro  sinal  de  alteração  do  produto  e  embalagem.  Deverá  apresentar
validade mínima de 18 (seis) meses a partir da data de entrega. Indicação
da marca do fabricante.

Milkin Pacote 4.796 7,27 34.866,92

20 Açúcar cristal, composição origem vegetal, sacarose de cana de açúcar,
embalagem primária transparente em pacotes impermeáveis e lacrados de
02 kg, não furadas e estufadas, invioladas, livres de impurezas, umidade,
insetos, microorganismos ou outras impurezas que venham a comprometer
o  armazenamento  e  a  saúde humana.  Obrigatório  conter  os  dados de
identificação e procedência, data de fabricação e validade expressas na
embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 12 meses da
data de entrega do produto. Indicação da marca do fabricante.

Itajá Kg 9.672 3,57 34.529,04

21 Café tipo torrado, apresentação moído, tipo embalagem alto vácuo, pacote
com 250 gramas.

Maratá Pacote 13.452 4,18 56.229,36

22 Óleo de soja refinado,  livre de gorduras trans e de colesterol,  rico em
vitamina E, embalagens primárias em latas ou garrafas contendo no mínimo
900ml, não amassadas, estufadas ou enferrujadas e invioladas, livre de
insetos, microorganismos ou outras impurezas que venham a comprometer
o  armazenamento  e  a  saúde  humana.  Obrigatório  conter  a  data  de
fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do
lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. Indicação
da marca do fabricante.

Valença Unidade 4.346 4,37 18.992,02

23 Suco, apresentação em pó, sabores variados, tipo artificial, pacote com 1
quilo.

Sustentary Pacote 7.060 7,33 51.749,80

24 Suco concentrado,apresentação em garrafa, sabores variados, embalagem
de 500 ml. Caixa com 12 unidades

Gran ville CAIXA 159 21,00 3.339,00

25 Farinha de arroz, tipo flocão, apresentação flocos de arroz, tipo branca,
prazo  de  val idade  de  9  meses,  caracter íst icas  adic ionais,
degerminado/macerado/socado/ aspecto físico levemente torrada, pacote
500 gramas

Nutrivita Pacote 9.100 1,74 15.834,00
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26 Farinha de mandioca, 100% natural, sem adição de sal, embalagem em
sacos de plástico  de 1kg,  não furados,  estufadas,  invioladas,  livres  de
impurezas, umidade, insetos, microorganismos ou outras impurezas que
venham a comprimeter o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório a
apresentação  de  certificado  de  classificação  vegetal.  Validade  de  no
mínimo 80% da data de entrega do produto. Obrigatório conter a data de
fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do
lote. Validade mínima 120 dias da data de entrega do produto. Indicação da
marca do fabricante.

Natural Kg 4.217 4,64 19.566,88

27 Farinha de milho, tipo flocão, apresentação flocos de milho, tipo amarela,
p razo  de  va l i dade  9  meses ,  ca rac te r i s t i cas  ad ic iona is ,
degerminado/macerado/socado/, aspecto físico levemente torrada, pacote
com 500 gramas

Nutrivita Pacote 8.638 1,48 12.784,24

28 Farinha de trigo com fermento, apresentação pó, prazo de validade de 150
dias, características adicionais ferro e ácido fólico tipo 1, pacote 1 Kg

Rosa branca Pacote 1.058 3,33 3.523,14

29 Fécula, de mandioca, aplicação alimentação, pacote com 1kg Derimam Pacote 3.912 3,20 12.518,40

30 Amendoim com casca, tipo 1, pacote com 500gramas In natura Pacote 100 10,00 1.000,00

31 Balas sabores variados pacote com 1kg Herlan Pacote 470 6,67 3.134,90

32 Bombom,  material  chocolate,  tipo  com  recheio,  diversos  sabores  e
coberturas, caixa com 400 gramas

Garoto Caixa 420 9,64 4.048,80

33 Chocolate granulado pacote com 500 gramas Dora Pacote 130 5,40 702,00

34 Coco seco, apresentação ralado, aplicação culinária em geral, pacote 100
gramas

Bomcoco Pacote 3.172 2,12 6.724,64

35 Doce  em  tablete  (paçoca),  tipo  amendoim,  peso  18,  pacote  com  50
unidades.

Jazam Pacote 134 9,40 1.259,60

36 Doce  em  tablete,  pé-de-moleque,  peso  16,  tipo  embalagem  individual,
ingredientes açucar, amendoim torrado, glucose e antiumectante, pacote
com 50 unidades.

Jazam Pacote 136 9,40 1.278,40

37 Doce em tablete, tipo cocada branca, peso 50, tipo embalagem individual,
características adicionais  molhada no leite  condensado,  pacote com 50
unidades

Jazam Pacote 134 22,40 3.001,60

38 Extrato de tomate (extrato alimentício),  ingrediente básico tomate, prazo
validade 12  meses,  conservação isento  de  fermentação,  características
adicionais maduros, selecionados, sem pele e sem sementes, 190 gramas

Bonare Unidade 6.562 1,32 8.661,84

39 Iorgute, ingredientes leite,  tipo polpa frutas, sabor morango, embalagem
200 ml

Maragute Unidade 12.280 1,33 16.332,40

40 Picolé de frutas sabores variados Dois irmãos Unidade 2.000 0,78 1.560,00

41 Pirulitos sabores variados, pacote 1kg Herlan Pacote 110 7,94 873,40

42 Refrigerante,  material  água  gasosa/xarope,  sabor  guaraná,  cola,  uva  e
laranja embalagem com 2 litros, 1ª qualidade.

River Unidade 1.320 4,32 5.702,40

43 Biscoito, apresentação quadrado, classificação salgado, tipo cream cracker,
pacote com 400 gramas

Trigolino Pacote 7.420 3,19 23.669,80

44 Biscoito,  apresentação  redondo,  classifcação  doce,  características
adicionais  sem  recheio,  tipo  maria,  pacote  com  400  gramas

Trigolino Pacote 7.324 3,19 23.363,56

45 Biscoito, apresentação redondo, tipo rosquinha, sabor chocolate ou coco,
classificação doce, características adicionais sem recheio, pacote com 400
gramas.

Trigolino Pacote 7.284 3,58 26.076,72

46 Biscoito, apresentação retangular, sabor AMIDO DE MILHO, enriquecido de
vitaminas, 0% gordura trans, classificação doce, características adicionais
sem recheio, pacote com 400 gramas.

Trigolino Pacote 7.304 3,70 27.024,80

47 Feijão tipo 1, classe carioca, pacote com um quilo, não furadas, estufadas,
invioladas,  livres  de  impurezas,  umidade,  insetos,  microorganismos  ou
outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde
humana. Obrigatório a apresentação do certificado de classificação vegetal.
Obrigatório conter a data de fabricação e validade de no mínimo 06 (seis)
meses apartir da data de entrega expressas na embalagem, bem como o
número  do  lote,  validade  mínima  de  120  dias  da  data  de  entrega  do
produto. Indicação da marca do fabricante.

K sabor Pacote 8.790 7,41 65.133,90

48 Feijão tipo 1,  classe sempre verde, pacote com um quilo,  não furadas,
estufadas,  invioladas,  l ivres  de  impurezas,  umidade,  insetos,
microorganismos  ou  outras  impurezas  que  venham  a  comprometer  o
armazenamento  e  a  saúde  humana.  Obrigatório  a  apresentação  do
certificado de classificação vegetal. Obrigatório conter a data de fabricação
e  validade  de  no  mínimo  06  (seis)  meses  apartir  da  data  de  entrega
expressas na embalagem, bem como o número do lote, validade mínima de
120 dias da data de entrega do produto. Indicação da marca do fabricante.

Riacho doce Pacote 3.584 7,41 26.557,44

49 Apresuntado, composição carne suína pré-cozida, apresentação fatiado. Frimesa Kg 170 8,67 1.473,90

50 Linguiça, tipo toscana, características adicionias congelada. Satire Kg 642 5,12 3.287,04

51 Mortadela, origem carne bovina, prazo validade 90 dias. Friato Kg 110 5,12 563,20

52 Peixe em conserva, tipo peixe sardinha inteira sem cabeça, ingredientes
molho tomate/água/óleo comestível e sal, prazo de validade 15 meses, lata
com 130 gramas.

Palmeraom Unidade 9.568 2,59 24.781,12

53 Queijo, tipo mussarela, características adicionais primeira qualidade fatiado. Vale Kg 330 20,31 6.702,30

54 Salsicha, origem carne bovina, tipo hot dog, características adicionais sem
pimenta, congelada

Bonasa Kg 332 5,13 1.703,16

55 Leite  condensado,  ingredientes  leite  integral/açúcar/leite  pó  integral  e
lactose, prazo de validade mínima 1 ano, lata com 395 gramas

Piracanjuba Unidade 500 3,81 1.905,00
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56 Milho em conserva, ingredientes grãos de milho cozido/água e sal, prazo de
validade 2 anos, lata com 200 gramas

Quero Unidade 1.002 1,72 1.723,44

57 Milho para pipoca, tipo 1, tipo graupo duro, tipo classe amarela, pacote com
500 gramas

Nutrivita Pacote 660 1,80 1.188,00

58 Milho tipo grão, aplicação mungunzá (canjica), pacote com 500 gramas. Adram Pacote 1.420 1,40 1.988,00

59 Adoçante frasco com 100ml Assorgrin Unidade 399 1,40 558,60

60 Aveia, apresentação flocos, prazo de validade 1 ano (fechado), aplicação
mingau, caixa com 200 gramas

York Unidade 2.204 1,79 3.945,16

61 Chá, chá alimentação, tipo chá de especiarias, uso alimentício, sabores
variados, caixa com 10 gramas.

Maratá Caixa 1.730 1,80 3.114,00

62 Creme  de  leite,  ingredientes  gordura  láctea  -  mínimo  35%,  prazo  de
validade de 180, conservação ambiente seco e arejado, apresentação lata
300 gramas.

Itambé Unidade 2.546 3,55 9.038,30

63 Cremogema, amido de milho, aplicação mingau, tipo tradicional, caixa com
500 gramas.

Cremogema Unidade 1.364 7,97 10.871,08

64 Macarrão tipo sêmola, formato espaguete, tipo fino, pasteurizado, de farinha
de trigo especial, enriquecido com ferro e ácido fólico, embalagem plástica,
pacotes de 500g, isento de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de
insetos, livres de umidade e coloração específica. Obrigatório conter a data
de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do
lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. Indicação
da marca do fabricante.

Viccari Pacote 9.574 2,09 20.009,66

65 Macarrão tipo sêmola, formato parafuso, pasteurizado, de farinha de trigo
especial, enriquecido com ferro e ácido fólico, embalagem plástica, pacotes
de 500g, isento de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos,
livres de umidade e coloração específica.  Obrigatório  conter  a  data de
fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do
lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. Indicação
da marca do fabricante.

Viccari Pacote 4.242 2,09 8.865,78

66 Macarrão  tipo  sêmola,  formato  rigatoni  (cortadinho),  pasteurizado,  de
farinha de trigo especial, enriquecido com ferro e ácido fólico, embalagem
plástica,  pacotes de 500g,  isento de matéria  terrosa,  parasitas,  fungos,
vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica. Obrigatório
conter  a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem
como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do
produto. Indicação da marca do fabricante.

Viccari Pacote 1.446 2,38 3.441,48

67 Maisena, amido de milho, aplicação mingau, tipo tradicional, caixa com 500
gramas.

Maisena Unidade 1.374 5,00 6.870,00

68 Margarina vegetal  cremosa com sal,  com 60% de liquidos,  embalagem
potes de 500g, integros, resistentes e limpos. A embalagem deverá constar
externamente  os  dados  de  indentificação  e  procedência,  informações
nutricionais, número de lote, QUANT. do produto, número de registro. O
produto deverá apresentar validade mínima de 120 (cento e vinte) dias a
partir da data de entrega. Indicação da marca do fabricante

Primor Unidade 4.808 3,19 15.337,52

69 Condimento,  (alho),  apresentação  natural,  matéria-prima  alho,  aspecto
físico em cabeça, tipo branco, aplicação culinária em geral.

Matos Kg 1.806 29,50 53.277,00

70 Açafrão em pó, acondicionado em pacote com 100 gramas In natura Pacote 350 9,05 3.167,50

71 Condimento,  apresentação  industrial,  matéria-prima  pimenta  do  reino,
aspecto físico pó, pacote com 100 gramas.

Imperador Pacote 1.446 0,91 1.315,86

72 Corante, material moído e classificado lipossolúvel, poder corante 2 a 3,
aplicação condimentos preparados, embalagem 100 gramas.

Nutrivita Unidade 2.197 4,11 9.029,67

73 Sal refinado, iodado, embalagem primária plástica de 1 quilo, inviolada não
furada, livre de insetos umidade, microorganismos ou outras impurezas que
venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana, cloreto de
sódio 98,5%

Jacaré Unidade 3.235 0,51 1.649,85

74 Tempero, apresentação em pó, aplicação carnes, feijão, legumes e aves,
pacote com 20 gramas.

Sazon Pacote 1.446 2,70 3.904,20

75 Tempero,  apresentação  tablete,  aplicação  uso  culinário,  sabor  carne,
galinha, legumes, caixa com 12 unidades.

Arisco Caixa 853 4,62 3.940,86

76 Tempero, tipo completo com pimenta, apresentação pasta, aplicação uso
culinário, pacote com 300 gramas.

Tia Dedé Unidade 2.072 1,19 2.465,68

77 Vinagre,  matéria-prima fermento  acético  de  álcool  e  vinho  branco,  tipo
agrin, aspecto físico líquido, frasco de 750 mililitros.

Toscano Unidade 710 1,19 844,90

78 Ovos brancos, embalagem com 30 unidades. Kakimoto Embal. 1.204 11,00 13.244,00

VALOR TOTAL 2.212.338,82

 
Parágrafo Primeiro: A limitação dar-se-á por ente da federação mediante controle para efeito de liberação por parte do órgão
gerenciador, submetido o pedido a anuência da pessoa física ou jurídica detentora de preços registrados, no caso específico
para o objeto do Pregão Presencial nº 049/2016, por meio de Sistema de Registro de Preços (SRP) eventual contratação de
pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis), incluídos os atos de atualização
dos extratos parciais publicados em data posterior a assinatura deste termo, obedecida a vigência máxima de 12 (doze) meses,
sem prejuízo das ressalvas legais,  mantidas todas as condições e vantagens, obedecido o Decreto Regulamentar local
(Decreto 134/2015, Decreto nº 135/2015 e Decreto nº 136/2015)
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CALENDÁRIO MENSAL PARA REQUISIÇÕES: Fica estipulado que o aderente na2.
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condição  de  carona  deve  remeter  seus  pedidos  de  liberações  à  sua  Comissão  Permanente  de  Licitação,  com
antecedência mínima de 03 (três) dias do prazo estipulado para atendimento da necessidade, prazo que deverá ser
contado em dias úteis.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RESPONSÁVEIS PELA REQUISIÇÃO DO OBJETO: deverá ser designada equipe3.
interna por parte do requerente, por Portaria ou ato equivalente, para assumir responsabilidade direta pelas requisições
e controle dos pedidos relacionados aos objetos, devendo a mesma manter perfeita sintonia com os servidores da
Comissão Permanente de Licitação, no sentido de aperfeiçoar os atendimentos, tornando-os céleres, organizados e
transparentes.

 

CLÁUSULA  QUARTA  -  DOS  FORMULÁRIOS  DE  REQUISIÇÃO  E  DEMAIS  DOCUMENTOS  DE  INSTRUÇÃO4.
PROCESSUAL: Integra este Termo os formulários padrões destinados a requisições e liberações repassados ao
Carona pela Comissão Central de Licitação, bem como a obrigatoriedade de bem instruir os processos internos com
cópias dos principais documentos inerentes ao Sistema, disponibilizando-os aos órgãos de controle externo quando
requeridos.

 

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE ENTREGA DOS BENS OU SERVIÇOS COMUNS: É de total responsabilidade5.
do carona observar e acompanhar as exigências exaradas nas Atas do Registro relacionadas à forma de entrega dos
bens e/ou serviços contratados, podendo, para maior garantia da execução designar equipe de recebimento e, ainda
firmar termo de contrato individual, sem prejuízos dos efeitos produzidos pelas Atas do SRP, sempre comunicando
expressamente ao gerenciador das possíveis ocorrências que possam afetar a finalidade pretendida.

 

CLÁUSULA SEXTA – DA POSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO E DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADES:6.
Cabe ao Carona apresentar reclamação relacionada ao atendimento das empresas detentoras de preços registrados
junto a CCL/PMA/MA, formalizando os motivos da situação de fato apresentada e, quando for o caso, apresentar
pedido de aplicação de penalidades, sempre que transcorridos 30 (trinta) dias da emissão do pedido ao detentor do
preço registrado sem que tenha havido providências relativas ao regular atendimento do pedido demandado.

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE ÔNUS AO CARONA: Não haverá, até ulterior deliberação,7.
qualquer tipo de ônus pela condição do status de Carona.

 

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA DO SISTEMA: A Vigência do Sistema encontra-se declarada em cada Ata8.
validada pelo procedimento da licitação, contando-se o prazo inicial de 12 (doze) meses da data de publicação do
Extrato Parcial no Diário Oficial Municipal de Açailândia/MA, bem como a sua prorrogação por mais doze meses, na
mesma forma da publicação de prorrogação, conforme seja o caso, preservados os contratos de natureza contínua nas
condições acima descritas.

 
Estando assim ajustado para sua firmeza e validade, assinam as partes titulares do direito, em comum acordo de cooperação
técnica, este instrumento de colaboração, em 2 (duas) vias.
 
No caso de conflito, fica eleito para intermediação, o Foro da cidade de Açailândia - MA, em detrimento de qualquer outro por
mais privilegiado que seja.
 

AÇAILÂNDIA - MA, em 29 de março de 2017.
 

Juscelino Oliveira e Silva
Prefeito Municipal de Açailândia - MA

 
 Sr. Fábio José Gentil Pereira Rosa
Prefeito Municipal de Caxias - MA

 
 Rosa Maria do Nascimento Sousa

Gerenciadora de Sistema de Registro de Preço
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PREGÃO PRESENCIAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017

O Prefeito Municipal de Açailândia, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, considerando as informações
constantes no Termo de Adjudicação do Pregão n° 012/2017, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual
contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de fogões, liquidificadores e bebedouros industriais, de interesse da
Secretaria Municipal de Educação,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da presente licitação em favor das empresas IBARAKI DISTRIBUIDORA EIRELE - ME, CNPJ nº
23.065.999/0001-52, com Valor Total  Registrado de R$ 25.160,00 (Vinte e cinco mil,  cento e sessenta reais),  IMPEL –
IMPERATRIZ PAPEIS E COMÉRCIO LTDA - EPP, CNPJ nº 05.574.795/0001-65, com Valor Total Registrado de R$ 23.210,00
(Vinte e três mil, duzentos e dez reais), LA MÓVEIS E COMÉRCIO LTDA – ME, CNPJ nº 18.056.740/0001-05, com Valor Total
Registrado de R$ 18.025,00 (Dezoito mil e vinte e cinco reais) conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação:
RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO                           
Item: 00001 – Fogão Industrial 06 Bocas com forno de baixa pressão 
Quantidade: 17         Unidade de fornecimento: UNIDADE  
Situação: HOMOLOGADO em 27/03/2017                               
HOMOLOGADO para  empresa  IBARAKI  DISTRIBUIDORA EIRELE -  ME,  pelo  menor  lance  de  R$  1.480,00  (Um mil,
quatrocentos e oitenta reais).                                       
                                                                               
Item: 00002 – Liquidificador 25 Litros, Aço Inox
Quantidade: 11       Unidade de fornecimento: UNIDADE 
Situação: HOMOLOGADO em 27/03/2017                           
HOMOLOGADO para empresa IMPEL – IMPERATRIZ PAPEIS E COMÉRCIO LDTA, pelo menor lance  de R$ 2.110,00 (Dois
mil, cento e dez reais).                                     
                                                                              
Item: 00003 – Bebedouro Industrial 200 Litros 4 Torneiras     
Quantidade: 7      Unidade de fornecimento: UNIDADE             
Situação: HOMOLOGADO em 27/03/17                                   
HOMOLOGADO para empresa LA MÓVEIS COMÉRCIO LTDA – ME, pelo menor lance  de R$ 2.575,00 (Dois mil quinhentos e
setenta e cinco reais).                                   
                                                     
VALOR TOTAL HOMOLOGADO: R$ 66.395,00 (Sessenta e seis mil, trezentos e noventa e cinco reais).
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 27 DE MARÇO DE 2017.
Juscelino Oliveira e Silva
Prefeito Municipal de Açailândia/MA 

IPSEMA

LICITAÇÕES

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2017 DO CONTRATO Nº 20170112

TERMO  DE  APOSTILAMENTO  Nº  001/2017  DO  CONTRATO  Nº  20170112  ENTRE  O  IPSEMA  –  INSTITUTO  DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AÇAILÂNDIA E A SRA. MONICA DE SOUZA MARINHO
FALCÃO.
O IPSEMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AÇAILÂNDIA, inscrito no
CNPJ sob. 11.569.190/0001-89, brasileiro (a), situado na Rua Goiás nº 1.888 no Bairro Getat, Açailândia/MA, doravante
denominado apenas LOCATÁRIA, neste ato representado pela sua Presidenta, a Sra. Josane Maria Sousa Araújo, portadora
da CI/RG nº 417529953, expedida pela SSP/MA e inscrita no CPF/MF sob o nº 401.094.293-20 e de outro lado o Sra. MONICA
DE SOUZA MARINHO FALCÃO, portador (a) da CI/RG nº 425720, expedida pela SSP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº
865.635.997-53, residente e domiciliado na Rua Zezico Persanha,2000, casa 83 bairro Itapetinga, nesta cidade de Atibaia/SP,
doravante denominado apenas LOCADORA   modificar unilateralmente o Contrato nº 20170112, conforme Processo nº
180/2016, que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente e
pelas  cláusulas  e  condições  seguintes:  CLÁUSULA  PRIMEIRA  -  DO  OBJETO.  O  presente  Instrumento  tem  como  a
modificação unilateral do contrato, por parte da Administração, visando a atualização da fonte recursos/dotação orçamentária
constante no Contrato n° 20170112, tendo o que consta na lei Orçamentária aprovada para o exercício de 2017. Conforme
cláusula segunda.CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.As despesas desse contrato correrão á conta
da dotação orçamentária constante do Orçamento do IPSEMA, aprovado para o Exercício de 2017, na forma seguinte.

Unidade Orçamentária Categoria Elemento de Despesa Descrição Fonte de Recurso
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0301 09.122.0012 2.159 3.3.90.36.00 Outros  Serv.  Terceiro  –  Pessoa
física

020300

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO. Ratificam-se todas as demais cláusulas condições anteriormente acordadas do
Contrato  nº  20170110,  Inclusive  seus  termos  de  aditivos  permanecendo  válidas  e  inalteradas  as  não  expressamente
modificadas por este Instrumento.Açailândia/MA, 16 de Janeiro de 2017.Josane Maria Sousa Araújo. Presidente do IPSEMA.
Portaria nº 020/2017 – GAB.

LICITAÇÕES

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 002/2017 DO CONTRATO Nº 20170105

TERMO  DE  APOSTILAMENTO  Nº  002/2017  DO  CONTRATO  Nº  20170105  ENTRE  O  IPSEMA  –  INSTITUTO  DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AÇAILÂNDIA E A EMPRESA ASP – AUTOMAÇÃO
SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. O MUNICIPIO DE AÇAILÂNDIA, através do IPSEMA – INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AÇAILÂNDIA, inscrito no CNPJ sob. 11.569.190/0001-89,
brasileiro  (a),  situado  na  Rua  Goiás  nº  1.888  no  Bairro  Getat,  Açailândia/MA,  no  Município  de  Açailândia,  neste  ato
representado pela Sr.(a). Josane Maria Sousa Araújo Presidente do IPSEMA, nomeada pela portaria nº. 020/2017-GAB, na
qualidade de CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa ASP – Automação Serviços e Produtos de Informática Ltda, inscrita
no CNPJ pelo nº 02.288.268/0001-04, Rua Lauro Maia,n° 1120, Bairro Fátima– CEP: 60.055-210    Fortaleza/CE, Neste ato
representada pelo Sr.(a) Izaias Delfino dos Santos, portadora da Carteira de Identidade n° 2001002133244-SSP-CE e CPF nº
979.091.903-44 modificar  unilateralmente o Contrato nº  20170105, conforme Processo nº 181/2016,  que se regerá pela
legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições
seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO. O presente Instrumento tem como a modificação unilateral do contrato, por
parte da Administração, visando à atualização da fonte recursos/dotação orçamentária constante no Contrato n° 20170105,
tendo o que consta na lei  Orçamentária  aprovada para o exercício  de 2017.  Conforme cláusula segunda.  CLÁUSULA
SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.  As despesas desse contrato correrão á conta da dotação orçamentária
constante do Orçamento do IPSEMA, aprovado para o Exercício de 2017, na forma seguinte.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CATEGORIA ELEMENTO DA DESPESA DESCRIÇÃO FONTE DE RECURSO
0301 09.122.0012 2.159 3.3.90.39.00 Outros  Serv.  de  Terc.  Pessoa

Jurídica
020300

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO. Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas
do Contrato nº 20170105, Inclusive seus termos de aditivos permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente
modificadas por este Instrumento. Açailândia/MA, 09 de Janeiro de 2017. Josane Maria Sousa Araújo. Presidente do IPSEMA.
Portaria nº 020/2017 – GAB.

LICITAÇÕES

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 003/2017 DO CONTRATO Nº 20170105

TERMO  DE  APOSTILAMENTO  Nº  003/2017  DO  CONTRATO  Nº  20170105  ENTRE  O  IPSEMA  –  INSTITUTO  DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AÇAILÂNDIA E A EMPRESA ASP – AUTOMAÇÃO
SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. O MUNICIPIO DE AÇAILÂNDIA, através do IPSEMA – INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AÇAILÂNDIA, inscrito no CNPJ sob. 11.569.190/0001-89,
brasileiro  (a),  situado  na  Rua  Goiás  nº  1.888  no  Bairro  Getat,  Açailândia/MA,  no  Município  de  Açailândia,  neste  ato
representado pela Sr.(a). Josane Maria Sousa Araújo Presidente do IPSEMA, nomeada pela portaria nº. 020/2017-GAB, na
qualidade de CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa ASP – Automação Serviços e Produtos de Informática Ltda, inscrita
no CNPJ pelo nº 02.288.268/0001-04, Rua Lauro Maia,n° 1120, Bairro Fátima– CEP: 60.055-210    Fortaleza/CE, Neste ato
representada pelo Sr.(a) Izaias Delfino dos Santos, portadora da Carteira de Identidade n° 2001002133244-SSP-CE e CPF nº
979.091.903-44 modificar  unilateralmente o Contrato nº  20170105, conforme Processo nº 182/2016,  que se regerá pela
legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições
seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO. O presente Instrumento tem como a modificação unilateral do contrato, por
parte da Administração, visando à atualização da fonte recursos/dotação orçamentária constante no Contrato n° 20170105,
tendo o que consta na lei  Orçamentária  aprovada para o exercício  de 2017.  Conforme cláusula segunda.  CLÁUSULA
SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.  As despesas desse contrato correrão á conta da dotação orçamentária
constante do Orçamento do IPSEMA, aprovado para o Exercício de 2017, na forma seguinte.

Unidade Orçamentária Categoria Elemento de Despesa Descrição Fonte de Recurso

0301 09.122.0012 2.159 3.3.90.39.00 Outros  Serv.  Terceiro  –  Pessoa
Juridica

020300
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO. Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas
do Contrato nº 20170105, Inclusive seus termos de aditivos permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente
modificadas por este Instrumento. Açailândia/MA, 09 de Janeiro de 2017.Josane Maria Sousa Araújo. Presidente do IPSEMA.
Portaria nº 020/2017 – GAB.

LICITAÇÕES

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 004/2017 DO CONTRATO Nº 20170105

TERMO  DE  APOSTILAMENTO  Nº  004/2017  DO  CONTRATO  Nº  20170105  ENTRE  O  IPSEMA  –  INSTITUTO  DE
PREVIDÊNCIA  SOCIAL  DOS  SERVIDORES  DO  MUNICIPIO  DE  AÇAILÂNDIA  E  A  EMPRESA  VR.  GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA. O MUNICIPIO DE AÇAILÂNDIA, através do IPSEMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AÇAILÂNDIA, inscrito no CNPJ sob. 11.569.190/0001-89, brasileiro (a), situado na Rua
Goiás nº 1.888 no Bairro Getat, Açailândia/MA, no Município de Açailândia, neste ato representado pela Sr.(a). Josane Maria
Sousa Araújo Presidente do IPSEMA, nomeada pela portaria nº. 020/2017-GAB, na qualidade de CONTRATANTE, e de outro
lado, a empresa VR. GESTÃO EMPRESARIAL LTDA inscrita no CNPJ nº 10.582.517.0001-90, Rua Professor José Candido
Pessoa, n° 1620 – 1° Andar – Bairro Novo, Olinda/PE, Neste ato representada pelo Sr.(a) Izaias Delfino dos Santos, portadora
da Carteira  de Identidade n°  2001002133244-SSP-CE e CPF nº  979.091.903-44modificar  unilateralmente o  Contrato  nº
20170105,  conforme Processo nº  183/2016,  que se regerá pela legislação pertinente,  Lei  Federal  nº  8.666/93,  com as
alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO. O
presente Instrumento tem como a modificação unilateral do contrato, por parte da Administração, visando à atualização da
fonte recursos/dotação orçamentária constante no Contrato n° 20170105, tendo o que consta na lei Orçamentária aprovada
para o exercício de 2017. Conforme cláusula segunda. CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.  As
despesas desse contrato correrão á conta da dotação orçamentária constante do Orçamento do IPSEMA, aprovado para o
Exercício de 2017, na forma seguinte.

Unidade Orçamentária Categoria Elemento de Despesa Descrição Fonte de Recurso

0301 09.122.0012 2.159 3.3.90.39.00 Outros  Serv.  Terceiro  –  Pessoa
Juridica

020300

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO. Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas
do Contrato nº 20170105, Inclusive seus termos de aditivos permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente
modificadas por este Instrumento.Açailândia/MA, 09 de Janeiro de 2017. Josane Maria Sousa Araújo. Presidente do IPSEMA.
Portaria nº 020/2017 – GAB.

LICITAÇÕES

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 005/2017 DO CONTRATO Nº 20170105

TERMO  DE  APOSTILAMENTO  Nº  005/2017  DO  CONTRATO  Nº  20170105  ENTRE  O  IPSEMA  –  INSTITUTO  DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AÇAILÂNDIA E A EMPRESA CL GESTÃO EMPRESARIAL
LTDA  -  ME.  O  MUNICIPIO  DE  AÇAILÂNDIA,  através  do  IPSEMA  –  INSTITUTO  DE  PREVIDÊNCIA  SOCIAL  DOS
SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AÇAILÂNDIA, inscrito no CNPJ sob. 11.569.190/0001-89, brasileiro (a), situado na Rua
Goiás nº 1.888 no Bairro Getat, Açailândia/MA, no Município de Açailândia, neste ato representado pela Sr.(a). Josane Maria
Sousa Araújo Presidente do IPSEMA, nomeada pela portaria nº. 020/2017-GAB, na qualidade de CONTRATANTE, e de outro
lado, a empresa CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME, inscrita no CNPJ pelo nº 12.658.085/0001-89, localizada na Rua
Professor José Candido Pessoa, n° 1620 –Andar Superior – Bairro Novo, Olinda/PE, Neste ato representado pela Sra. Leila
Márcia  Leite,  portador  do  RG nº  716247  SSP/MT,  CPF n°  503.211.531-20  na  qualidade  de  CONTRATADA modificar
unilateralmente o Contrato nº 20170105, conforme Processo nº 184/2016, que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal
nº 8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA -
DO OBJETO. O presente Instrumento tem como a modificação unilateral do contrato, por parte da Administração, visando à
atualização  da  fonte  recursos/dotação  orçamentária  constante  no  Contrato  n°  20170105,  tendo  o  que  consta  na  lei
Orçamentária aprovada para o exercício de 2017. Conforme cláusula segunda.CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA.  As despesas desse contrato correrão á conta da dotação orçamentária  constante do Orçamento do
IPSEMA, aprovado para o Exercício de 2017, na forma seguinte.

Unidade Orçamentária Categoria Elemento de Despesa Descrição Fonte de Recurso

0301 09.122.0012 2.159 3.3.90.39.00 Outros  Serv.  Terceiro  –  Pessoa
Juridica

020300

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO. Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas
do Contrato nº 20170105, Inclusive seus termos de aditivos permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente
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modificadas por este Instrumento.Açailândia/MA, 09 de Janeiro de 2017.Josane Maria Sousa Araújo. Presidente do IPSEMA.
Portaria nº 020/2017 – GAB.

LICITAÇÕES

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 006/2017 DO CONTRATO Nº 20170105

TERMO  DE  APOSTILAMENTO  Nº  006/2017  DO  CONTRATO  Nº  20170105  ENTRE  O  IPSEMA  –  INSTITUTO  DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AÇAILÂNDIA E A EMPRESA FINACANP-CONSULTORIA
INANCEIRA  E  MERCDO  DE  CAPITAIS.  O  MUNICIPIO  DE  AÇAILÂNDIA,  através  do  IPSEMA  –  INSTITUTO  DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AÇAILÂNDIA, inscrito no CNPJ sob. 11.569.190/0001-89,
brasileiro  (a),  situado  na  Rua  Goiás  nº  1.888  no  Bairro  Getat,  Açailândia/MA,  no  Município  de  Açailândia,  neste  ato
representado pela Sr.(a). Josane Maria Sousa Araújo Presidente do IPSEMA, nomeada pela portaria nº. 020/2017-GAB, na
qualidade de CONTRATANTE,  e de outro lado, a empresa FINACANP- CONSULTORIA FINANCEIRA E MERCDO DE
CAPITAIS, inscrita no CNPJ sob o nº 01.294.929/0001-33, sediada na AV. GOV. AGAMENON MAGUALHAES, N° 2656 LOJA
0002 Bairro Pinheiro, Cidade Recife-PE, CEP 52020-000. Representada pelo Senhor Aristides Bezerra Cavalcante Neto,
portadora de C.I RG. Nº1106072- SSP/PE, e CPF nº 084.975.324-4, na qualidade de CONTRATADA modificar unilateralmente
o Contrato nº 20170105, conforme Processo nº 185/2016, que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93,
com as  alterações  introduzidas  posteriormente  e  pelas  cláusulas  e  condições  seguintes:  CLÁUSULA PRIMEIRA -  DO
OBJETO. O presente Instrumento tem como a modificação unilateral do contrato, por parte da Administração, visando à
atualização  da  fonte  recursos/dotação  orçamentária  constante  no  Contrato  n°  20170105,  tendo  o  que  consta  na  lei
Orçamentária aprovada para o exercício de 2017. Conforme cláusula segunda.CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA.  As despesas desse contrato correrão á conta da dotação orçamentária  constante do Orçamento do
IPSEMA, aprovado para o Exercício de 2017, na forma seguinte.

Unidade Orçamentária Categoria Elemento de Despesa Descrição Fonte de Recurso

0301 09.122.0012 2.159 3.3.90.39.00 Outros  Serv.  Terceiro  –  Pessoa
Juridica

020300

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO. Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas
do Contrato nº 20170105, Inclusive seus termos de aditivos permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente
modificadas  por  este  Instrumento.  Açailândia/MA,  09  de  Janeiro  de  2017.  Josane  Maria  Sousa  Araújo.  Presidente  do
IPSEMA.Portaria nº 020/2017 – GAB.

SAAE

PREGÃO PRESENCIAL

AVISO DE CANCELAMENTO DA LICITAÇÃO

AVISO DE CANCELAMENTO DA LICITAÇÃO 
AVISO DE CANCELAMENTO DA LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 – REGISTRO DE PREÇOS. O Município
de Açailândia - SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto, data da realização dia 27/02/2017, às 09:00 horas, na sala da
Comissão Permanente de Licitação, na modalidade Pregão, que teve como objeto a Eventual contratação de pessoa(s)
jurídica(s) para Fornecimento de Material de Expediente, de interesse do SAAE. O Diretor Geral informa ainda que será
cancelamento os demais atos praticados deste Processo. Os autos do processo encontra-se com vistas franqueadas aos
interessados a partir da data dessa publicação, nos dias úteis no horário de expediente do Município de Açailândia - SAAE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Açailândia/MA, 23 de Março de 2017. Lauro Nascimento Sobrinho – Diretor Geral do
SAAE.
 
AVISO DE CANCELAMENTO DA LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 – REGISTRO DE PREÇOS. O Município
de Açailândia - SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto, data da realização dia 09/03/2016, às 08:30 horas, na sala da
Comissão Permanente de Licitação, na modalidade Pregão, que teve como objeto a Eventual contratação de pessoa(s)
jurídica(s) para Prestação de Serviços de Manutenção em Poços, Bombeadores, Motores e Painéis elétricos, Manutenção das
subestações elétrica de baixa e alta tensão e linhas adutoras nas áreas dos poços, de interesse do SAAE. O Diretor Geral
informa ainda que será cancelamento os demais atos praticados deste Processo. Os autos do processo encontra-se com vistas
franqueadas aos interessados a partir da data dessa publicação, nos dias úteis no horário de expediente do Município de
Açailândia - SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Açailândia/MA, 23 de Março de 2017. Lauro Nascimento Sobrinho –
Diretor Geral do SAAE.
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AVISO DE CANCELAMENTO DA LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 – REGISTRO DE PREÇOS. O Município
de Açailândia - SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto, data da realização dia 09/03/2017, às 11:00 horas, na sala da
Comissão Permanente de Licitação, na modalidade Pregão, que teve como objeto a Eventual contratação de pessoa(s)
jurídica(s) para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de Materiais e Equipamentos como: Bomba,
Bombeadores, Painéis e Peças, utilizados nos poços de distribuição de água de interesse do SAAE. O Diretor Geral informa
ainda que será cancelamento os demais atos praticados deste Processo. Os autos do processo encontra-se com vistas
franqueadas aos interessados a partir da data dessa publicação, nos dias úteis no horário de expediente do Município de
Açailândia - SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Açailândia/MA, 23 de Março de 2017. Lauro Nascimento Sobrinho –
Diretor Geral do SAAE.
 
AVISO DE CANCELAMENTO DA LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 – REGISTRO DE PREÇOS. O Município
de Açailândia - SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto, data da realização dia 10/03/2017, às 10:00 hora, na sala da
Comissão Permanente de Licitação, na modalidade Pregão, que teve como objeto a Eventual contratação de pessoa(s)
jurídica(s) para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para Aquisição de suprimentos de informática de interesse do
SAAE. O Diretor Geral informa ainda que será cancelamento os demais atos praticados deste Processo. Os autos do processo
encontra-se com vistas  franqueadas aos interessados a  partir  da data  dessa publicação,  nos dias  úteis  no horário  de
expediente do Município de Açailândia - SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Açailândia/MA, 23 de Março de 2017.
Lauro Nascimento Sobrinho – Diretor Geral do SAAE.
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