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AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 001/2016 

 
Modalidade de Licitação Carta Convite 

Critério de Julgamento Menor Preço 

Data da Realização 15 de agosto de 2016 

Horário da Licitação 15:30 hs 

Local/Endereço Sede Própria da ASSEMA, no endereço Rua da Prainha, 551, Bairro São 
Benedito. CEP: 65.725–000 – Pedreiras – Maranhão – Brasil. 

 
A Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – ASSEMA, 

inscrita no CNPJ nº 12.538.682/0001-70, por intermédio da Comissão de Licitação, 
designada em Ata pela direção executiva da referida associação, torna público para 
conhecimento dos interessados, que encontra-se aberta licitação na modalidade 
CARTA CONVITE do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para a contratação de Empresa 
Fornecedora de veículo tipo Pick-ups, Diesel, 4x4, Cabine Dupla.  
 
1. DO SUPORTE LEGAL 
Esta Licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, instruções, 
termos e condições contidas nesta Carta Convite. 
 
2. DO OBJETIVO DA LICITAÇÃO 
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa fornecedora de veículo 
tipo Pick-ups, Diesel, 4x4, Cabine Dupla, nas especificações abaixo descrito, 
destinados à contratada – ASSEMA - no âmbito do Contrato de Concessão de 
Colaboração Financeira não Reembolsável Nº 14.2.0788.1, celebrado entre o BNDES 
e a ASSEMA.  
 
3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

Especificação do Produto 
Unid. Quant. V.unit. V.total 

Veículo tipo Pick-ups, Diesel, 4x4, 
Cabine Dupla.  
 

 
Unidade 

 
1 

  

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (R$)  

 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA  

 Poderão participar desta licitação Pessoas Jurídicas com atuação no ramo, 
formalmente convidadas por esta Comissão de Licitação, ou que tenham 
adquirido a informação deste ato convocatório, através de nossos meios de 
comunicação. Além das que manifestarem interesse com antecedência de até 
de 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das Propostas, desde que 
estejam habilitadas no ramo pertinente ao objeto deste convite. 
 

Os licitante/empresas deverão apresentar, devidamente assinadas por 
representante legal, os seguintes documentos: 
 



 

Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – ASSEMA 
 

 

 
 
 

Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – ASSEMA. 
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- Proposta da empresa para atendimento do objeto da Carta Convite, 
conforme indicado. (Anexo I)  
 

- Declaração expressa do responsável pela empresa da inexistência de fato 
impeditivo da habilitação (Anexo II); 

 
5. DA PROPOSTA DE PREÇO 

A Proposta deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa, em duas 
vias, devidamente preenchida (conforme modelo – anexo I) e assinada 
legivelmente pelo responsável legal do CNPJ da empresa. É vedado 
assinatura ou rubrica de qualquer pessoa que não seja o responsável legal 
pelo CNPJ da empresa. 

 
A Proposta deverá conter preços unitários e totais em algarismos, 
devidamente totalizado, observando-se o valor máximo permitido. O valor 
global da proposta deverá ser o resultado da soma dos totais dos preços 
unitários. 
 

O envelope contendo a proposta, deverá ser entregue, fechado no local 
indicado ou via e-mail institucional (gentedefibra@assema.org.br), até a data 
limite estabelecida neta Carta Convite. 
 

6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 
A entrega dos produtos será no volume total e de imediata.  
 

No ato da entrega dos produtos licitados, será de responsabilidade da 
empresa licitante, emitir a nota fiscal válida, devidamente assinada. Não será 
permitido o pagamento do objeto licitado sem apresentação de Nota fiscal 
válida.   
 

7. DO PAGAMENTO 
O pagamento será feito pela contratante, após a verificação da qualidade e 
quantidade do produto, em conta corrente da contratada, obrigatoriamente 
do Banco do Brasil, acompanhado de Nota Fiscal válida. É vedado qualquer 
tipo de pagamento em espécie ou cheque ao portador.  

 
8. DO PROCESSO DA LICITAÇÃO E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS 

PROPOSTAS 
Os envelopes contendo os documentos exigidos e as propostas das 
empresas participantes serão abertos, pela Comissão de Licitação na data 
estabelecida pela Carta Convite, para conferência da proposta e rubrica dos 
documentos. Neste ato é permitida a presença de representante das 
empresas concorrentes, para efeito de testemunha do ato, sendo vedado o 
direito à argumentações. 
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A Comissão de Licitação fará um mapa de apuração contendo o resumo das 
propostas e divulgará o resultado. 

 
Verificada a absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, a Comissão  
Julgadora procederá, de imediato, ao desempate, por sorteio. 

 
Será considerado vencedor o licitante habilitado e classificado que estiver de 
pleno acordo com as exigências desta Carta Convite e apresentar o menor 
valor global; 
 

O prazo de validade da proposta será de  60 (sessenta) dias corridos, a 
partir da data da sessão de abertura da licitação. 
 
Serão desclassificadas as propostas que: 
- Apresentarem valores superiores a R$ 170.000,00 (cento e setenta mil 
reais); 
- Não atendam às exigências e requisitos estabelecidos nesta Carta Convite 
ou que venham a impor condições; 

    - Apresentem valores visivelmente inexeqüíveis; 
    - Sejam omissas, vagas ou incapazes de transmitir sua proposta de foram 

clara e objetiva, impedindo um julgamento seguro. 
 
9. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

Após a homologação do resultado, o licitante vencedor será convidado a 
assinar o instrumento contratual, que também será no ato, assinado pelo 
representante legal da contratante. O contrato deverá ter firma reconhecida, 
observado para este feito o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da 
notificação; 

 
10. DAS PENALIDADES 
Caso o licitante/empresa vencedor não compareça para a assinatura do 
contrato no prazo de 05 (cinco) dias a partir da notificação expedida pela 
Comissão de Licitação, sem apresentar qualquer justificativa de fato, 
caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida, ficará 
desclassificado da licitação, podendo ocupar seu lugar o 2º colocado da 
planilha de apuração da licitação. 
 
O contrato de prestação de serviços entre as partes, deverá definir as 
penalidades para os demais casos de descumprimentos dos termos 
estabelecidos nesta Carta Convite. 
 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

- Conforme dispõe a lei em vigor, este CONVITE pode ser anulado, a 
qualquer tempo, por ilegalidade constatada ou provocada em qualquer 
fase do processo; 
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- Os casos omissos neste CONVITE serão resolvidos pela Comissão de 
Licitação, à luz da legislação pertinente; 

 
 
 
 

Pedreiras 01 de agosto de 2016 
 

P/Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – ASSEMA. 
 

 
 
 

 
 
 

Silvianete Matos Carvalho 
Presidente da Comissão de Licitação. 
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AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 002/2016 

 
Modalidade de Licitação Carta Convite 

Critério de Julgamento Menor Preço 

Data da Realização 15 de agosto de 2016 

Horário da Licitação 15:30 hs 

Local/Endereço Sede Própria da ASSEMA, no endereço Rua da Prainha, 551, Bairro São 
Benedito. CEP: 65.725–000 – Pedreiras – Maranhão – Brasil. 

 
A Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – ASSEMA, 

inscrita no CNPJ nº 12.538.682/0001-70, por intermédio da Comissão de Licitação, 
designada em Ata pela direção executiva da referida associação, torna público para 
conhecimento dos interessados, que encontra-se aberta licitação na modalidade 
CARTA CONVITE do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para a contratação de Empresa 
Fornecedora de Veículo Motocicleta 160 Cilindradas.  
 
1. DO SUPORTE LEGAL 
Esta Licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, instruções, 
termos e condições contidas nesta Carta Convite. 
 
2. DO OBJETIVO DA LICITAÇÃO 

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa fornecedora de 
Veículo Motocicleta 160 Cilindradas, nas especificações abaixo descrito, destinados à 
contratada – ASSEMA - no âmbito do Contrato de Concessão de Colaboração 
Financeira não Reembolsável Nº 14.2.0788.1, celebrado entre o BNDES e a ASSEMA.  
 
3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 

Especificação do Produto 
Unid. Quant. V.unit. V.total 

Motocicleta Bross 160 cilindradas partida 
automática. 

 
Unidade 

 
4 

  

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (R$)  

 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA  

 Poderão participar desta licitação Pessoas Jurídicas com atuação no ramo, 
formalmente convidadas por esta Comissão de Licitação, ou que tenham 
adquirido a informação deste ato convocatório, através de nossos meios de 
comunicação. Além das que manifestarem interesse com antecedência de até 
de 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das Propostas, desde que 
estejam habilitadas no ramo pertinente ao objeto deste convite. 
 

Os licitante/empresas deverão apresentar, devidamente assinadas por 
representante legal, os seguintes documentos: 
 



 

Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – ASSEMA 
 

 

 
 
 

Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – ASSEMA. 
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– Maranhão – Brasil. Telefax: ( 99) 3642-2061/2152. E–mail: gentedefibra@assema.org.br. 

 

- Proposta da empresa para atendimento do objeto da Carta Convite, 
conforme indicado. (Anexo I)  
 

- Declaração expressa do responsável pela empresa da inexistência de fato 
impeditivo da habilitação (Anexo II); 

 
5. DA PROPOSTA DE PREÇO 

A Proposta deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa, em duas 
vias, devidamente preenchida (conforme modelo – anexo I) e assinada 
legivelmente pelo responsável legal do CNPJ da empresa. É vedado 
assinatura ou rubrica de qualquer pessoa que não seja o responsável legal 
pelo CNPJ da empresa. 

 
A Proposta deverá conter preços unitários e totais em algarismos, 
devidamente totalizado, observando-se o valor máximo permitido. O valor 
global da proposta deverá ser o resultado da soma dos totais dos preços 
unitários. 
 

O envelope contendo a proposta, deverá ser entregue, fechado no local 
indicado ou via e-mail institucional (gentedefibra@assema.org.br), até a data 
limite estabelecida neta Carta Convite. 
 

6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 
A entrega dos produtos será no volume total e de imediata.  
 

No ato da entrega dos produtos licitados, será de responsabilidade da 
empresa licitante, emitir a nota fiscal válida, devidamente assinada. Não será 
permitido o pagamento do objeto licitado sem apresentação de Nota fiscal 
válida.   
 

7. DO PAGAMENTO 
O pagamento será feito pela contratante, após a verificação da qualidade e 
quantidade do produto, em conta corrente da contratada, obrigatoriamente 
do Banco do Brasil, acompanhado de Nota Fiscal válida. É vedado qualquer 
tipo de pagamento em espécie ou cheque ao portador.  

 
8. DO PROCESSO DA LICITAÇÃO E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS 

PROPOSTAS 
Os envelopes contendo os documentos exigidos e as propostas das 
empresas participantes serão abertos, pela Comissão de Licitação na data 
estabelecida pela Carta Convite, para conferência da proposta e rubrica dos 
documentos. Neste ato é permitida a presença de representante das 
empresas concorrentes, para efeito de testemunha do ato, sendo vedado o 
direito à argumentações. 
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A Comissão de Licitação fará um mapa de apuração contendo o resumo das 
propostas e divulgará o resultado. 

 
Verificada a absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, a Comissão  
Julgadora procederá, de imediato, ao desempate, por sorteio. 

 
Será considerado vencedor o licitante habilitado e classificado que estiver de 
pleno acordo com as exigências desta Carta Convite e apresentar o menor 
valor global; 
 

O prazo de validade da proposta será de  60 (sessenta) dias corridos, a 
partir da data da sessão de abertura da licitação. 
 
Serão desclassificadas as propostas que: 
- Apresentarem valores superiores a R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil 
reais); 
- Não atendam às exigências e requisitos estabelecidos nesta Carta Convite 
ou que venham a impor condições; 

    - Apresentem valores visivelmente inexequíveis; 
    - Sejam omissas, vagas ou incapazes de transmitir sua proposta de foram 

clara e objetiva, impedindo um julgamento seguro. 
- Que tenham dívida pública 

 
9. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

Após a homologação do resultado, o licitante vencedor será convidado a 
assinar o instrumento contratual, que também será no ato, assinado pelo 
representante legal da contratante. O contrato deverá ter firma reconhecida, 
observado para este feito o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da 
notificação; 

 
10. DAS PENALIDADES 
Caso o licitante/empresa vencedor não compareça para a assinatura do 
contrato no prazo de 05 (cinco) dias a partir da notificação expedida pela 
Comissão de Licitação, sem apresentar qualquer justificativa de fato, 
caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida, ficará 
desclassificado da licitação, podendo ocupar seu lugar o 2º colocado da 
planilha de apuração da licitação. 
 
O contrato de prestação de serviços entre as partes, deverá definir as 
penalidades para os demais casos de descumprimentos dos termos 
estabelecidos nesta Carta Convite. 
 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

- Conforme dispõe a lei em vigor, este CONVITE pode ser anulado, a 
qualquer tempo, por ilegalidade constatada ou provocada em qualquer 
fase do processo; 



 

Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – ASSEMA 
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- Os casos omissos neste CONVITE serão resolvidos pela Comissão 
de Licitação, à luz da legislação pertinente; 
 
 
 
 

Pedreiras 01 de agosto de 2016 
 

P/Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – ASSEMA. 
 

 
 
 

 
 
 

Silvianete Matos Carvalho 
Presidente da Comissão de Licitação. 
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Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – ASSEMA. 
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AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 003/2016 

 
Modalidade de Licitação Carta Convite 

Critério de Julgamento Menor Preço 

Data da Realização 15 de setembro de 2016 

Horário da Licitação 15:30 hs 

Local/Endereço Sede Própria da ASSEMA, no endereço Rua da Prainha, 551, Bairro São 
Benedito. CEP: 65.725–000 – Pedreiras – Maranhão – Brasil. 

 
A Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – ASSEMA, 

inscrita no CNPJ nº 12.538.682/0001-70, por intermédio da Comissão de Licitação, 
designada em Ata pela direção executiva da referida associação, torna público para 
conhecimento dos interessados, que encontra-se aberta licitação na modalidade 
CARTA CONVITE do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para a contratação de Empresa 
Fornecedora de Sementes.  
 
1. DO SUPORTE LEGAL 
Esta Licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, instruções, 
termos e condições contidas nesta Carta Convite. 
 
2. DO OBJETIVO DA LICITAÇÃO 

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa fornecedora de 
Sementes, conforme especificações abaixo, destinadas à contratada – ASSEMA - no 
âmbito do Contrato de Concessão de Colaboração Financeira não Reembolsável Nº 
14.2.0788.1, celebrado entre o BNDES e a ASSEMA.  
 
3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 
Especificação dos Produtos Quantidade Unidade V. Unitário V. Total 

semente de Glericidia 27 kg     

sementes de  cupuaçú 20 kg     

sementes de açai 10 kg     

sementes de aroeira 5 kg     

sementes de bacaba 10 kg     

sementes de copaiba 5 kg     

sementes de crotalaria 42 kg     

sementes de feijão de porco 282 kg     

sementes de goiaba 5 kg     

sementes de guando 94 kg     

semente de ipe  5 kg     

sementes de jatobá 5 kg     

sementes de laranja 10 kg     

semente de mogno brasileiro 5 kg     

sementes de paricá 10 kg     

Semente de pau santo vermelho 4 kg     

sementes de sabia 35 kg     

sementes de tamarindo 10 kg     
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Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – ASSEMA. 
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Valor Global R$    

 
 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA  
 Poderão participar desta licitação Pessoas Jurídicas com atuação no ramo, 

formalmente convidadas por esta Comissão de Licitação, ou que tenham 
adquirido a informação deste ato convocatório, através de nossos meios de 
comunicação. Além das que manifestarem interesse com antecedência de até 
de 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das Propostas, desde que 
estejam habilitadas no ramo pertinente ao objeto deste convite. 
 

Os licitante/empresas deverão apresentar, devidamente assinadas por 
representante legal, os seguintes documentos: 
 
- Proposta da empresa para atendimento do objeto da Carta Convite, 
conforme indicado. (Anexo I)  
 
- Declaração expressa do responsável pela empresa da inexistência de fato 
impeditivo da habilitação (Anexo II); 

 
5. DA PROPOSTA DE PREÇO 

A Proposta deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa, em duas 
vias, devidamente preenchida (conforme modelo – anexo I) e assinada 
legivelmente pelo responsável legal do CNPJ da empresa. É vedado 
assinatura ou rubrica de qualquer pessoa que não seja o responsável legal 
pelo CNPJ da empresa. 

 
A Proposta deverá conter preços unitários e totais em algarismos, 
devidamente totalizado, observando-se o valor máximo permitido. O valor 
global da proposta deverá ser o resultado da soma dos totais dos preços 
unitários. 
 

O envelope contendo a proposta, deverá ser entregue, fechado no local 
indicado ou via e-mail institucional (gentedefibra@assema.org.br), até a data 
limite estabelecida neta Carta Convite. 
 

6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 
A entrega dos produtos será no volume total e de imediata.  
 

No ato da entrega dos produtos licitados, será de responsabilidade da 
empresa licitante, emitir a nota fiscal válida, devidamente assinada. Não será 
permitido o pagamento do objeto licitado sem apresentação de Nota fiscal 
válida.   
 

7. DO PAGAMENTO 

mailto:gentedefibra@assema.org.br
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O pagamento será feito pela contratante, após a verificação da qualidade e 
quantidade do produto, em conta corrente da contratada, obrigatoriamente 
do Banco do Brasil, acompanhado de Nota Fiscal válida. É vedado qualquer 
tipo de pagamento em espécie ou cheque ao portador.  

 
8. DO PROCESSO DA LICITAÇÃO E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS 

PROPOSTAS 
Os envelopes contendo os documentos exigidos e as propostas das 
empresas participantes serão abertos, pela Comissão de Licitação na data 
estabelecida pela Carta Convite, para conferência da proposta e rubrica dos 
documentos. Neste ato é permitida a presença de representante das 
empresas concorrentes, para efeito de testemunha do ato, sendo vedado o 
direito à argumentações. 
  
A Comissão de Licitação fará um mapa de apuração contendo o resumo das 
propostas e divulgará o resultado. 

 
Verificada a absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, a Comissão  
Julgadora procederá, de imediato, ao desempate, por sorteio. 

 
Será considerado vencedor o licitante habilitado e classificado que estiver de 
pleno acordo com as exigências desta Carta Convite e apresentar o menor 
valor global; 
 

O prazo de validade da proposta será de  60 (sessenta) dias corridos, a 
partir da data da sessão de abertura da licitação. 
 
Serão desclassificadas as propostas que: 
- Apresentarem valores superiores a R$ 29.520,00 (vinte e nove mil 
quinhentos e vinte reais); 
- Não atendam às exigências e requisitos estabelecidos nesta Carta Convite 
ou que venham a impor condições; 

    - Apresentem valores visivelmente inexeqüíveis; 
    - Sejam omissas, vagas ou incapazes de transmitir sua proposta de foram 

clara e objetiva, impedindo um julgamento seguro. 
- Que tenham dívida pública 

 
9. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

Após a homologação do resultado, o licitante vencedor será convidado a 
assinar o instrumento contratual, que também será no ato, assinado pelo 
representante legal da contratante. O contrato deverá ter firma reconhecida, 
observado para este feito o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da 
notificação; 

 
10. DAS PENALIDADES 



 

Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – ASSEMA 
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Caso o licitante/empresa vencedor não compareça para a assinatura do 
contrato no prazo de 05 (cinco) dias a partir da notificação expedida pela 
Comissão de Licitação, sem apresentar qualquer justificativa de fato, 
caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida, ficará 
desclassificado da licitação, podendo ocupar seu lugar o 2º colocado da 
planilha de apuração da licitação. 
 
O contrato de prestação de serviços entre as partes, deverá definir as 
penalidades para os demais casos de descumprimentos dos termos 
estabelecidos nesta Carta Convite. 
 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

- Conforme dispõe a lei em vigor, este convite pode ser anulado, a qualquer 
tempo, por ilegalidade constatada ou provocada em qualquer fase do 
processo; 

- Os casos omissos neste convite serão resolvidos pela Comissão 
de Licitação, à luz da legislação pertinente; 
 
 
 
 

Pedreiras 01 de agosto de 2016 
 

P/Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – ASSEMA. 
 

 
 
 

 
 
 

Silvianete Matos Carvalho 
Presidente da Comissão de Licitação. 
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AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 004/2016 

 
Modalidade de Licitação Carta Convite 

Critério de Julgamento Menor Preço 

Data da Realização 15 de setembro de 2016 

Horário da Licitação 15:30 hs 

Local/Endereço Sede Própria da ASSEMA, no endereço Rua da Prainha, 551, Bairro São 
Benedito. CEP: 65.725–000 – Pedreiras – Maranhão – Brasil. 

 
A Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – ASSEMA, 

inscrita no CNPJ nº 12.538.682/0001-70, por intermédio da Comissão de Licitação, 
designada em Ata pela direção executiva da referida associação, torna público para 
conhecimento dos interessados, que encontra-se aberta licitação na modalidade 
CARTA CONVITE do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para a contratação de Empresa 
Fornecedora de Mudas de espécies vegetais dos tipos frutíferas, madeireira e 
adubadeiras.  
 
1. DO SUPORTE LEGAL 
Esta Licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, instruções, 
termos e condições contidas nesta Carta Convite. 
 
2. DO OBJETIVO DA LICITAÇÃO 

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa fornecedora de 
mudas de espécies vegetais dos tipos frutíferas, madeireira e adubadeiras, conforme 
especificações abaixo, destinadas à contratada – ASSEMA - no âmbito do Contrato de 
Concessão de Colaboração Financeira não Reembolsável Nº 14.2.0788.1, celebrado 
entre o BNDES e a ASSEMA.  
 
3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 
Especificação dos Produtos Quantidade Unidade V. Unitário V. Total 

mudas aroeira 3508 Unidade     

mudas de abacaxi 195000 Unidade     

mudas de banana 25925 Unidade     

mudas de caja  5145 Unidade     

mudas de caju  3580 Unidade     

mudas de  cupuaçu 7150 Unidade     

mudas de goiaba 7826 Unidade     

mudas de jatoba   2500 Unidade     

mudas de laranja 350 Unidade     

mudas de mogno  3500 Unidade     

mudas de pau darco (ipe) 2000 Unidade     

mudas parica  1000 Unidade     

Valor Global   

 
 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA  
 Poderão participar desta licitação Pessoas Jurídicas com atuação no ramo, 

formalmente convidadas por esta Comissão de Licitação, ou que tenham 
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adquirido a informação deste ato convocatório, através de nossos meios de 
comunicação. Além das que manifestarem interesse com antecedência de até 
de 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das Propostas, desde que 
estejam habilitadas no ramo pertinente ao objeto deste convite. 
 

Os licitante/empresas deverão apresentar, devidamente assinadas por 
representante legal, os seguintes documentos: 

 
- Proposta da empresa para atendimento do objeto da Carta Convite, 

conforme indicado. (Anexo I)  
 
- Declaração expressa do responsável pela empresa da inexistência de 

fato impeditivo da habilitação (Anexo II); 
 

5. DA PROPOSTA DE PREÇO 
A Proposta deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa, em 

duas vias, devidamente preenchida (conforme modelo – anexo I) e assinada 
legivelmente pelo responsável legal do CNPJ da empresa. É vedado assinatura 
ou rubrica de qualquer pessoa que não seja o responsável legal pelo CNPJ da 
empresa. 

A Proposta deverá conter preços unitários e totais em algarismos, 
devidamente totalizado, observando-se o valor máximo permitido. O valor 
global da proposta deverá ser o resultado da soma dos totais dos preços 
unitários. 

 
O envelope contendo a proposta, deverá ser entregue, fechado no local 

indicado ou via e-mail institucional (gentedefibra@assema.org.br), até a data 
limite estabelecida neta Carta Convite. 

 
6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 
A entrega dos produtos será no volume total e de imediata.  
 
No ato da entrega dos produtos licitados, será de responsabilidade da 

empresa licitante, emitir a nota fiscal válida, devidamente assinada. Não será 
permitido o pagamento do objeto licitado sem apresentação de Nota fiscal 
válida.   

 
7. DO PAGAMENTO 
O pagamento será feito pela contratante, após a verificação da qualidade e 

quantidade do produto, em conta corrente da contratada, obrigatoriamente do 
Banco do Brasil, acompanhado de Nota Fiscal válida. É vedado qualquer tipo 
de pagamento em espécie ou cheque ao portador.  

 
8. DO PROCESSO DA LICITAÇÃO E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

DAS PROPOSTAS 
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Os envelopes contendo os documentos exigidos e as propostas das 
empresas participantes serão abertos, pela Comissão de Licitação na data 
estabelecida pela Carta Convite, para conferência da proposta e rubrica dos 
documentos. Neste ato é permitida a presença de representante das empresas 
concorrentes, para efeito de testemunha do ato, sendo vedado o direito à 
argumentações. 

  
A Comissão de Licitação fará um mapa de apuração contendo o resumo 

das propostas e divulgará o resultado. 
 
Verificada a absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, a Comissão  

Julgadora procederá, de imediato, ao desempate, por sorteio. 
 
Será considerado vencedor o licitante habilitado e classificado que estiver 

de pleno acordo com as exigências desta Carta Convite e apresentar o menor 
valor global; 

 
O prazo de validade da proposta será de  60 (sessenta) dias corridos, a 

partir da data da sessão de abertura da licitação. 
 
Serão desclassificadas as propostas que: 
- Apresentarem valores superiores a R$ 265.355,00 (duzentos e sessenta e 

cinco mil trezentos e cinquenta e cinco reais); 
- Não atendam às exigências e requisitos estabelecidos nesta Carta 

Convite ou que venham a impor condições; 
    - Apresentem valores visivelmente inexequíveis; 
    - Sejam omissas, vagas ou incapazes de transmitir sua proposta de 

foram clara e objetiva, impedindo um julgamento seguro. 
- Que tenham dívida pública 
 
9. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
Após a homologação do resultado, o licitante vencedor será convidado a 

assinar o instrumento contratual, que também será no ato, assinado pelo 
representante legal da contratante. O contrato deverá ter firma reconhecida, 
observado para este feito o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da 
notificação; 

 
10. DAS PENALIDADES 
Caso o licitante/empresa vencedor não compareça para a assinatura do 

contrato no prazo de 05 (cinco) dias a partir da notificação expedida pela 
Comissão de Licitação, sem apresentar qualquer justificativa de fato, 
caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida, ficará 
desclassificado da licitação, podendo ocupar seu lugar o 2º colocado da 
planilha de apuração da licitação. 
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O contrato de prestação de serviços entre as partes, deverá definir as 
penalidades para os demais casos de descumprimentos dos termos 
estabelecidos nesta Carta Convite. 

 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
- Conforme dispõe a lei em vigor, este convite pode ser anulado, a qualquer 

tempo, por ilegalidade constatada ou provocada em qualquer fase do processo; 
- Os casos omissos neste convite serão resolvidos pela Comissão 
de Licitação, à luz da legislação pertinente; 

 
 
 
 

Pedreiras 20 de agosto de 2016 
 

P/Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – ASSEMA. 
 

 
 
 

 
 
 

Silvianete Matos Carvalho 
Presidente da Comissão de Licitação. 
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AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 005/2016 

 
Modalidade de Licitação Carta Convite 

Critério de Julgamento Menor Preço 

Data da Realização 20 de agosto de 2016 

Horário da Licitação 15:30 hs 

Local/Endereço Sede Própria da ASSEMA, no endereço Rua da Prainha, 
551, Bairro São Benedito. CEP: 65.725–000 – Pedreiras 
– Maranhão – Brasil. 

 
A Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – 

ASSEMA, inscrita no CNPJ nº 12.538.682/0001-70, por intermédio da 
Comissão de Licitação, designada em Ata pela direção executiva da referida 
associação, torna público para conhecimento dos interessados, que encontra-
se aberta licitação na modalidade CARTA CONVITE do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, para a contratação de Empresa Fornecedora de Equipamentos de 
Informática. 
 
1. DO SUPORTE LEGAL 
Esta Licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e 
suas alterações e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
instruções, termos e condições contidas nesta Carta Convite. 
 
2. DO OBJETIVO DA LICITAÇÃO 

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa fornecedora 
de Equipamentos de Informática, conforme especificações abaixo, destinadas à 
contratada – ASSEMA - no âmbito do Contrato de Concessão de Colaboração 
Financeira não Reembolsável Nº 14.2.0788.1, celebrado entre o BNDES e a 
ASSEMA.  
 
3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 

Especificação dos Produtos Quantidade Unidade V. Unitário V. Total 

Calculadora de mesa 5,00 Unidade     

Toner para impressora 5,00 Unidade     

Tela de projeção para Data Show 
(2,00x2,00) 

1,00 Unidade     

Projetor multimidia p/auditório 2,00 Unidade     

Pen drive 8 Gb 10,00 Unidade     

Not buck (8GB, 1TB, LED 15.6) 3,00 Unidade     

HD externo 1tb usb portátil 3,00 Unidade     

GPS 4,00 Unidade     

Estabilizador para PC (2000 wa/w) 3,00 Unidade     

Computador de mesa 3,00 Unidade     

Câmera fotográfica 3,00 Unidade     
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Aparelho de telefone de mesa (C/fio 
+ Bina + Viva Voz + Agenda + 
Bloqueio c/ chave).  

2,00       

Valor Global R$   

 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA  

 Poderão participar desta licitação Pessoas Jurídicas com atuação no ramo, 
formalmente convidadas por esta Comissão de Licitação, ou que tenham 
adquirido a informação deste ato convocatório, através de nossos meios de 
comunicação. Além das que manifestarem interesse com antecedência de até 
de 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das Propostas, desde que 
estejam habilitadas no ramo pertinente ao objeto deste convite. 
 

Os licitante/empresas deverão apresentar, devidamente assinadas por 
representante legal, os seguintes documentos: 

 
- Proposta da empresa para atendimento do objeto da Carta Convite, 

conforme indicado. (Anexo I)  
 
- Declaração expressa do responsável pela empresa da inexistência de 

fato impeditivo da habilitação (Anexo II); 
 

5. DA PROPOSTA DE PREÇO 
A Proposta deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa,  

devidamente preenchida (conforme modelo – anexo I) e assinada legivelmente 
pelo responsável legal do CNPJ da empresa. É vedado assinatura ou rubrica 
de qualquer pessoa que não seja o responsável legal pelo CNPJ da empresa. 

A Proposta deverá conter preços unitários e totais em algarismos, 
devidamente totalizado, observando-se o valor máximo permitido. O valor 
global da proposta deverá ser o resultado da soma dos totais dos preços 
unitários. 

 
O envelope contendo a proposta, deverá ser entregue, fechado no local 

indicado ou via e-mail institucional (gentedefibra@assema.org.br), até a data 
limite estabelecida neta Carta Convite. 

 
6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 
A entrega dos produtos será no volume total e de imediata.  
 
No ato da entrega dos produtos licitados, será de responsabilidade da 

empresa licitante, emitir a nota fiscal válida, devidamente assinada. Não será 
permitido o pagamento do objeto licitado sem apresentação de Nota fiscal 
válida.   

 
7. DO PAGAMENTO 
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O pagamento será feito pela contratante, após a verificação da qualidade e 
quantidade do produto, em conta corrente da contratada, obrigatoriamente do 
Banco do Brasil, acompanhado de Nota Fiscal válida. É vedado qualquer tipo 
de pagamento em espécie ou cheque ao portador.  

 
8. DO PROCESSO DA LICITAÇÃO E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

DAS PROPOSTAS 
Os envelopes contendo os documentos exigidos e as propostas das 

empresas participantes serão abertos, pela Comissão de Licitação na data 
estabelecida pela Carta Convite, para conferência da proposta e rubrica dos 
documentos. Neste ato é permitida a presença de representante das empresas 
concorrentes, para efeito de testemunha do ato, sendo vedado o direito à 
argumentações. 

  
A Comissão de Licitação fará um mapa de apuração contendo o resumo 

das propostas e divulgará o resultado. 
 
Verificada a absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, a Comissão  

Julgadora procederá, de imediato, ao desempate, por sorteio. 
 
Será considerado vencedor o licitante habilitado e classificado que estiver 

de pleno acordo com as exigências desta Carta Convite e apresentar o menor 
valor global; 

 
O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, a 

partir da data da sessão de abertura da licitação. 
 
Serão desclassificadas as propostas que: 
- Apresentarem valores superiores a R$ 33.520,00 (trinta e três mil 

quinhentos e vinte reais); 
- Não atendam às exigências e requisitos estabelecidos nesta Carta 

Convite ou que venham a impor condições; 
    - Apresentem valores visivelmente inexeqüíveis; 
    - Sejam omissas, vagas ou incapazes de transmitir sua proposta de 

foram clara e objetiva, impedindo um julgamento seguro. 
- Que tenham dívida pública 
 
9. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
Após a homologação do resultado, o licitante vencedor será convidado a 

assinar o instrumento contratual, que também será no ato, assinado pelo 
representante legal da contratante. O contrato deverá ter firma reconhecida, 
observado para este feito o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da 
notificação; 

 
10. DAS PENALIDADES 
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Caso o licitante/empresa vencedor não compareça para a assinatura do 
contrato no prazo de 05 (cinco) dias a partir da notificação expedida pela 
Comissão de Licitação, sem apresentar qualquer justificativa de fato, 
caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida, ficará 
desclassificado da licitação, podendo ocupar seu lugar o 2º colocado da 
planilha de apuração da licitação. 

 
O contrato de prestação de serviços entre as partes, deverá definir as 

penalidades para os demais casos de descumprimentos dos termos 
estabelecidos nesta Carta Convite. 

 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
- Conforme dispõe a lei em vigor, este convite pode ser anulado, a qualquer 

tempo, por ilegalidade constatada ou provocada em qualquer fase do processo; 
- Os casos omissos neste convite serão resolvidos pela Comissão 
de Licitação, à luz da legislação pertinente; 

 
 
 
 

Pedreiras 01 de agosto de 2016. 
 

P/Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – 
ASSEMA. 

 
 
 
 

 
 

 
Silvianete Matos Carvalho 

Presidente da Comissão de Licitação. 
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AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006/2016 

 
Modalidade de Licitação Carta Convite 

Critério de Julgamento Menor Preço 

Data da Realização 15 de agosto de 2016 

Horário da Licitação 15:30 hs 

Local/Endereço Sede Própria da ASSEMA, no endereço Rua da Prainha, 
551, Bairro São Benedito. CEP: 65.725–000 – Pedreiras 
– Maranhão – Brasil. 

 
A Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – 

ASSEMA, inscrita no CNPJ nº 12.538.682/0001-70, por intermédio da 
Comissão de Licitação, designada em Ata pela direção executiva da referida 
associação, torna público para conhecimento dos interessados, que encontra-
se aberta licitação na modalidade CARTA CONVITE do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, para a contratação de Empresa Fornecedora de Móveis para 
Escritório 
 
1. DO SUPORTE LEGAL 
Esta Licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e 
suas alterações e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
instruções, termos e condições contidas nesta Carta Convite. 
 
2. DO OBJETIVO DA LICITAÇÃO 

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa fornecedora 
de Móveis para Escritório, conforme especificações abaixo, destinadas à 
contratada – ASSEMA - no âmbito do Contrato de Concessão de Colaboração 
Financeira não Reembolsável Nº 14.2.0788.1, celebrado entre o BNDES e a 
ASSEMA.  
 
3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

Especificação dos Produtos Quantidade Unidade V. Unitário V. Total 

Armários de aço 2 Unidade     

Cadeira anatômica para trabalho 10 Unidade     

Conjunto de sofá para sala de reuniões 4 Unidade     

Estantes de escritório  4 Unidade     

Mesa para reuniões coletivas de médio 
porte (ASSEMA) 

3 Unidade     

Mesa para trabalho 3 Unidade     

Mesa para computador 3 Unidade     

Gaveteiro de chão organizador (MDF 4 
gavetas) 

3 Unidade     

Valor Global R$   

Valor com desconto R$  
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4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA  

 Poderão participar desta licitação Pessoas Jurídicas com atuação no ramo, 
formalmente convidadas por esta Comissão de Licitação, ou que tenham 
adquirido a informação deste ato convocatório, através de nossos meios de 
comunicação. Além das que manifestarem interesse com antecedência de até 
de 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das Propostas, desde que 
estejam habilitadas no ramo pertinente ao objeto deste convite. 
 

Os licitante/empresas deverão apresentar, devidamente assinadas por 
representante legal, os seguintes documentos: 

 
- Proposta da empresa para atendimento do objeto da Carta Convite, 

conforme indicado. (Anexo I)  
 
- Declaração expressa do responsável pela empresa da inexistência de 

fato impeditivo da habilitação (Anexo II); 
 

5. DA PROPOSTA DE PREÇO 
A Proposta deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa,  

devidamente preenchida (conforme modelo – anexo I) e assinada legivelmente 
pelo responsável legal do CNPJ da empresa. É vedado assinatura ou rubrica 
de qualquer pessoa que não seja o responsável legal pelo CNPJ da empresa. 

A Proposta deverá conter preços unitários e totais em algarismos, 
devidamente totalizado, observando-se o valor máximo permitido. O valor 
global da proposta deverá ser o resultado da soma dos totais dos preços 
unitários. 

 
O envelope contendo a proposta, deverá ser entregue, fechado no local 

indicado ou via e-mail institucional (gentedefibra@assema.org.br), até a data 
limite estabelecida neta Carta Convite. 

 
6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 
A entrega dos produtos será no volume total e de imediata.  
 
No ato da entrega dos produtos licitados, será de responsabilidade da 

empresa licitante, emitir a nota fiscal válida, devidamente assinada. Não será 
permitido o pagamento do objeto licitado sem apresentação de Nota fiscal 
válida.   

 
7. DO PAGAMENTO 
O pagamento será feito pela contratante, após a verificação da qualidade e 

quantidade do produto, em conta corrente da contratada, obrigatoriamente do 
Banco do Brasil, acompanhado de Nota Fiscal válida. É vedado qualquer tipo 
de pagamento em espécie ou cheque ao portador.  

mailto:gentedefibra@assema.org.br
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8. DO PROCESSO DA LICITAÇÃO E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

DAS PROPOSTAS 
Os envelopes contendo os documentos exigidos e as propostas das 

empresas participantes serão abertos, pela Comissão de Licitação na data 
estabelecida pela Carta Convite, para conferência da proposta e rubrica dos 
documentos. Neste ato é permitida a presença de representante das empresas 
concorrentes, para efeito de testemunha do ato, sendo vedado o direito à 
argumentações. 

  
A Comissão de Licitação fará um mapa de apuração contendo o resumo 

das propostas e divulgará o resultado. 
 
Verificada a absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, a Comissão  

Julgadora procederá, de imediato, ao desempate, por sorteio. 
 
Será considerado vencedor o licitante habilitado e classificado que estiver 

de pleno acordo com as exigências desta Carta Convite e apresentar o menor 
valor global; 

 
O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, a 

partir da data da sessão de abertura da licitação. 
 
Serão desclassificadas as propostas que: 
- Apresentarem valores superiores a R$ 14.400,00 (quatorze mil e 

quatrocentos reais); 
- Não atendam às exigências e requisitos estabelecidos nesta Carta 

Convite ou que venham a impor condições; 
    - Apresentem valores visivelmente inexequíveis; 
    - Sejam omissas, vagas ou incapazes de transmitir sua proposta de 

foram clara e objetiva, impedindo um julgamento seguro. 
- Que tenham dívida pública 
 
9. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
Após a homologação do resultado, o licitante vencedor será convidado a 

assinar o instrumento contratual, que também será no ato, assinado pelo 
representante legal da contratante. O contrato deverá ter firma reconhecida, 
observado para este feito o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da 
notificação; 

 
10. DAS PENALIDADES 
Caso o licitante/empresa vencedor não compareça para a assinatura do 

contrato no prazo de 05 (cinco) dias a partir da notificação expedida pela 
Comissão de Licitação, sem apresentar qualquer justificativa de fato, 
caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida, ficará 
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desclassificado da licitação, podendo ocupar seu lugar o 2º colocado da 
planilha de apuração da licitação. 

 
O contrato de prestação de serviços entre as partes, deverá definir as 

penalidades para os demais casos de descumprimentos dos termos 
estabelecidos nesta Carta Convite. 

 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
- Conforme dispõe a lei em vigor, este convite pode ser anulado, a qualquer 

tempo, por ilegalidade constatada ou provocada em qualquer fase do processo; 
- Os casos omissos neste convite serão resolvidos pela Comissão 
de Licitação, à luz da legislação pertinente; 

 
 
 
 

Pedreiras 01 de agosto de 2016 
 

P/Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – 
ASSEMA. 

 
 
 
 

 
 

 
Silvianete Matos Carvalho 

Presidente da Comissão de Licitação. 
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AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 007/2016 

 
Modalidade de Licitação Carta Convite 

Critério de Julgamento Menor Preço 

Data da Realização 15 de agosto de 2016 

Horário da Licitação 15:30 hs 

Local/Endereço Sede Própria da ASSEMA, no endereço Rua da Prainha, 
551, Bairro São Benedito. CEP: 65.725–000 – Pedreiras 
– Maranhão – Brasil. 

 
A Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – 

ASSEMA, inscrita no CNPJ nº 12.538.682/0001-70, por intermédio da 
Comissão de Licitação, designada em Ata pela direção executiva da referida 
associação, torna público para conhecimento dos interessados, que encontra-
se aberta licitação na modalidade CARTA CONVITE do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, para a contratação de Empresa Fornecedora de Equipamentos 
Eletro Eletrônicos 
 
1. DO SUPORTE LEGAL 
Esta Licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e 
suas alterações e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
instruções, termos e condições contidas nesta Carta Convite. 
 
2. DO OBJETIVO DA LICITAÇÃO 

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa fornecedora 
de Equipamentos Eletro Eletrônicos, conforme especificações abaixo, 
destinadas à contratada – ASSEMA - no âmbito do Contrato de Concessão de 
Colaboração Financeira não Reembolsável Nº 14.2.0788.1, celebrado entre o 
BNDES e a ASSEMA.  
 
3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 

Especificação dos Produtos QUANTIDADE Unidade V. Unitário V. Total 

ar condicionado Split Parede 12.000 BTU 2,00 Unidade     

ar condicionado Split Parede 30.000 BTU 1,00 Unidade     

fogão elétrico de 2 bocas 220 volts 1,00 Unidade     

Valor Global R$    

 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA  

 Poderão participar desta licitação Pessoas Jurídicas com atuação no ramo, 
formalmente convidadas por esta Comissão de Licitação, ou que tenham 
adquirido a informação deste ato convocatório, através de nossos meios de 
comunicação. Além das que manifestarem interesse com antecedência de até 
de 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das Propostas, desde que 
estejam habilitadas no ramo pertinente ao objeto deste convite. 
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Os licitante/empresas deverão apresentar, devidamente assinadas por 

representante legal, os seguintes documentos: 
 

- Proposta da empresa para atendimento do objeto da Carta Convite, 
conforme indicado. (Anexo I)  

 
- Declaração expressa do responsável pela empresa da inexistência de 

fato impeditivo da habilitação (Anexo II); 
 

5. DA PROPOSTA DE PREÇO 
A Proposta deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa, 

devidamente preenchida (conforme modelo – anexo I) e assinada legivelmente 
pelo responsável legal do CNPJ da empresa. É vedado assinatura ou rubrica 
de qualquer pessoa que não seja o responsável legal pelo CNPJ da empresa. 

 
A Proposta deverá conter preços unitários e totais em algarismos, 

devidamente totalizado, observando-se o valor máximo permitido. O valor 
global da proposta deverá ser o resultado da soma dos totais dos preços 
unitários. 

 
O envelope contendo a proposta, deverá ser entregue, fechado no local 

indicado ou via e-mail institucional (gentedefibra@assema.org.br), até a data 
limite estabelecida neta Carta Convite. 

 
6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 
A entrega dos produtos será no volume total e de imediata.  
 
No ato da entrega dos produtos licitados, será de responsabilidade da 

empresa licitante, emitir a nota fiscal válida, devidamente assinada. Não será 
permitido o pagamento do objeto licitado sem apresentação de Nota fiscal 
válida.   

 
7. DO PAGAMENTO 
O pagamento será feito pela contratante, após a verificação da qualidade e 

quantidade do produto, em conta corrente da contratada, obrigatoriamente do 
Banco do Brasil, acompanhado de Nota Fiscal válida. É vedado qualquer tipo 
de pagamento em espécie ou cheque ao portador.  

 
8. DO PROCESSO DA LICITAÇÃO E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

DAS PROPOSTAS 
Os envelopes contendo os documentos exigidos e as propostas das 

empresas participantes serão abertos, pela Comissão de Licitação na data 
estabelecida pela Carta Convite, para conferência da proposta e rubrica dos 
documentos. Neste ato é permitida a presença de representante das empresas 
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concorrentes, para efeito de testemunha do ato, sendo vedado o direito à 
argumentações. 

  
A Comissão de Licitação fará um mapa de apuração contendo o resumo 

das propostas e divulgará o resultado. 
 
Verificada a absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, a Comissão  

Julgadora procederá, de imediato, ao desempate, por sorteio. 
 
Será considerado vencedor o licitante habilitado e classificado que estiver 

de pleno acordo com as exigências desta Carta Convite e apresentar o menor 
valor global; 

 
O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, a 

partir da data da sessão de abertura da licitação. 
 
Serão desclassificadas as propostas que: 
- Apresentarem valores superiores a R$ R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos 

reais); 
- Não atendam às exigências e requisitos estabelecidos nesta Carta 

Convite ou que venham a impor condições; 
    - Apresentem valores visivelmente inexeqüíveis; 
    - Sejam omissas, vagas ou incapazes de transmitir sua proposta de 

foram clara e objetiva, impedindo um julgamento seguro. 
- Que tenham dívida pública 
 
9. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
Após a homologação do resultado, o licitante vencedor será convidado a 

assinar o instrumento contratual, que também será no ato, assinado pelo 
representante legal da contratante. O contrato deverá ter firma reconhecida, 
observado para este feito o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da 
notificação; 

 
10. DAS PENALIDADES 
Caso o licitante/empresa vencedor não compareça para a assinatura do 

contrato no prazo de 05 (cinco) dias a partir da notificação expedida pela 
Comissão de Licitação, sem apresentar qualquer justificativa de fato, 
caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida, ficará 
desclassificado da licitação, podendo ocupar seu lugar o 2º colocado da 
planilha de apuração da licitação. 

 
O contrato de prestação de serviços entre as partes, deverá definir as 

penalidades para os demais casos de descumprimentos dos termos 
estabelecidos nesta Carta Convite. 

 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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- Conforme dispõe a lei em vigor, este convite pode ser anulado, a qualquer 
tempo, por ilegalidade constatada ou provocada em qualquer fase do processo; 

- Os casos omissos neste convite serão resolvidos pela Comissão 
de Licitação, à luz da legislação pertinente; 

 
 
 
 

Pedreiras 01 de agosto de 2016 
 

P/Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – ASSEMA. 
 

 
 
 

 
 

 
Silvianete Matos Carvalho 

Presidente da Comissão de Licitação. 
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AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008/2016 
 
Modalidade de Licitação Carta Convite 

Critério de Julgamento Menor Preço 

Data da Realização 15 de agosto de 2016 

Horário da Licitação 15:30 hs 

Local/Endereço Sede Própria da ASSEMA, no endereço Rua da Prainha, 
551, Bairro São Benedito. CEP: 65.725–000 – Pedreiras 
– Maranhão – Brasil. 

 
A Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – 

ASSEMA, inscrita no CNPJ nº 12.538.682/0001-70, por intermédio da 
Comissão de Licitação, designada em Ata pela direção executiva da referida 
associação, torna público para conhecimento dos interessados, que encontra-
se aberta licitação na modalidade CARTA CONVITE do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, para a contratação de Empresa Fornecedora de Material Didático 
para escritório. 
 
1. DO SUPORTE LEGAL 
Esta Licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e 
suas alterações e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
instruções, termos e condições contidas nesta Carta Convite. 
 
2. DO OBJETIVO DA LICITAÇÃO 

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa fornecedora 
de Material Didático para escritório, conforme especificações abaixo, 
destinadas à contratada – ASSEMA - no âmbito do Contrato de Concessão de 
Colaboração Financeira não Reembolsável Nº 14.2.0788.1, celebrado entre o 
BNDES e a ASSEMA.  
 
3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 
Especificação dos Produtos Quantidade Unidade V. Unitário V. Total 

Apontador manual de mesa 5 Unidade 
 

  

borracha (caixa 14 unidade) 3 caixa     

caixa arquivo morto plástica 20 Unidade     

Caixa Arquivo polionda 14 Unidade     

caneta para CD/DVD (caixa c/12) 1 caixa     

canetas (caixa c/ 50 unidades) 8 caixa     

Cartolina 66 Unidade     

cliper (CAIXA) 10 caixa     

Cola bastão (caixa c/ 12 tubos) 2 caixa     

cola para TNT 2 Unidade     

cola silicone (caixa c/ 12 tubos) 1 caixa     

corretivo liquido 18 ml  (caixa c/12 
unidade) 

2 caixa     

Envelope saco 200x280 40 Unidade     

Envelope saco 260x360 40 Unidade     
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Extrator de grampo piranha 5 Unidade     

Fita adesiva transparente 45x45 10 Unidade     

Giz de Cera (caixa c/ 12 cores) 9 caixa     

grampeador de mesa médio (12 
folhas) 

5 Unidade     

grampeador de mesa médio (30 
folhas) 

6 Unidade     

grampo (caixa c/5 mil unidades) 11 caixa     

Lápis preto n.2 ( caixa c/ 72 unid) 1 caixa     

livro Ata (200 folhas) 5 Unidade     

molhador de dedo (12g) 5 Unidade     

marcador para quadro branco 2 caixa     

Papel A4 25 resma     

Papel Flip chart (40) 41 folhas     

pasta canaleta 14 Unidade     

pasta catálogo 20 Unidade     

Pasta envelope plástica c/fechamento   25 Unidade     

Pastas p/ Arquivo suspensa (caixa 
c/50 unid) 

3 caixa     

Pastas polionda plástica 20       

perfurador de papel 2 furos (40 folhas) 5 Unidade     

pincel atomico (caixa c/ 12 unidade) 14 caixa     

pincel  para quadro branco (caixa c/ 4 
unid/cores variadas) 

2 caixa     

Valor Global R$    

 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA  

 Poderão participar desta licitação Pessoas Jurídicas com atuação no ramo, 
formalmente convidadas por esta Comissão de Licitação, ou que tenham 
adquirido a informação deste ato convocatório, através de nossos meios de 
comunicação. Além das que manifestarem interesse com antecedência de até 
de 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das Propostas, desde que 
estejam habilitadas no ramo pertinente ao objeto deste convite. 
 

Os licitante/empresas deverão apresentar, devidamente assinadas por 
representante legal, os seguintes documentos: 

 
- Proposta da empresa para atendimento do objeto da Carta Convite, 

conforme indicado. (Anexo I)  
 
- Declaração expressa do responsável pela empresa da inexistência de 

fato impeditivo da habilitação (Anexo II); 
 

5. DA PROPOSTA DE PREÇO 
A Proposta deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa, 

devidamente preenchida (conforme modelo – anexo I) e assinada legivelmente 
pelo responsável legal do CNPJ da empresa. É vedado assinatura ou rubrica 
de qualquer pessoa que não seja o responsável legal pelo CNPJ da empresa. 
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A Proposta deverá conter preços unitários e totais em algarismos, 

devidamente totalizado, observando-se o valor máximo permitido. O valor 
global da proposta deverá ser o resultado da soma dos totais dos preços 
unitários. 

 
O envelope contendo a proposta, deverá ser entregue, fechado no local 

indicado ou via e-mail institucional (gentedefibra@assema.org.br), até a data 
limite estabelecida neta Carta Convite. 

 
6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 
A entrega dos produtos será no volume total e de imediata.  
 
No ato da entrega dos produtos licitados, será de responsabilidade da 

empresa licitante, emitir a nota fiscal válida, devidamente assinada. Não será 
permitido o pagamento do objeto licitado sem apresentação de Nota fiscal 
válida.   

 
7. DO PAGAMENTO 
O pagamento será feito pela contratante, após a verificação da qualidade e 

quantidade do produto, em conta corrente da contratada, obrigatoriamente do 
Banco do Brasil, acompanhado de Nota Fiscal válida. É vedado qualquer tipo 
de pagamento em espécie ou cheque ao portador.  

 
8. DO PROCESSO DA LICITAÇÃO E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

DAS PROPOSTAS 
Os envelopes contendo os documentos exigidos e as propostas das 

empresas participantes serão abertos, pela Comissão de Licitação na data 
estabelecida pela Carta Convite, para conferência da proposta e rubrica dos 
documentos. Neste ato é permitida a presença de representante das empresas 
concorrentes, para efeito de testemunha do ato, sendo vedado o direito à 
argumentações. 

  
A Comissão de Licitação fará um mapa de apuração contendo o resumo 

das propostas e divulgará o resultado. 
 
Verificada a absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, a Comissão  

Julgadora procederá, de imediato, ao desempate, por sorteio. 
 
Será considerado vencedor o licitante habilitado e classificado que estiver 

de pleno acordo com as exigências desta Carta Convite e apresentar o menor 
valor global; 

 
O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, a 

partir da data da sessão de abertura da licitação. 
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Serão desclassificadas as propostas que: 
- Apresentarem valores superiores a R$ 3.274,05 (três mil e duzentos e 

setenta e quatro reais e cinco centavos); 
- Não atendam às exigências e requisitos estabelecidos nesta Carta 

Convite ou que venham a impor condições; 
    - Apresentem valores visivelmente inexeqüíveis; 
    - Sejam omissas, vagas ou incapazes de transmitir sua proposta de 

foram clara e objetiva, impedindo um julgamento seguro. 
- Que tenham dívida pública 
 
9. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
Após a homologação do resultado, o licitante vencedor será convidado a 

assinar o instrumento contratual, que também será no ato, assinado pelo 
representante legal da contratante. O contrato deverá ter firma reconhecida, 
observado para este feito o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da 
notificação; 

 
10. DAS PENALIDADES 
Caso o licitante/empresa vencedor não compareça para a assinatura do 

contrato no prazo de 05 (cinco) dias a partir da notificação expedida pela 
Comissão de Licitação, sem apresentar qualquer justificativa de fato, 
caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida, ficará 
desclassificado da licitação, podendo ocupar seu lugar o 2º colocado da 
planilha de apuração da licitação. 

 
O contrato de prestação de serviços entre as partes, deverá definir as 

penalidades para os demais casos de descumprimentos dos termos 
estabelecidos nesta Carta Convite. 

 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
- Conforme dispõe a lei em vigor, este convite pode ser anulado, a qualquer 

tempo, por ilegalidade constatada ou provocada em qualquer fase do processo; 
- Os casos omissos neste convite serão resolvidos pela Comissão 
de Licitação, à luz da legislação pertinente; 

 
 

Pedreiras 01 de agosto de 2016 
 

P/Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – ASSEMA. 

 
 

 
 
 
 

Silvianete Matos Carvalho 
Presidente da Comissão de Licitação. 
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AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 009/2016 
 
Modalidade de Licitação Carta Convite 

Critério de Julgamento Menor Preço 

Data da Realização 20 de agosto de 2016 

Horário da Licitação 15:30 hs 

Local/Endereço Sede Própria da ASSEMA, no endereço Rua da Prainha, 
551, Bairro São Benedito. CEP: 65.725–000 – Pedreiras 
– Maranhão – Brasil. 

 
A Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – 

ASSEMA, inscrita no CNPJ nº 12.538.682/0001-70, por intermédio da 
Comissão de Licitação, designada em Ata pela direção executiva da referida 
associação, torna público para conhecimento dos interessados, que encontra-
se aberta licitação na modalidade CARTA CONVITE do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, para a contratação de empresa fornecedora de combustíveis, tipo 
diesel e gasolina. 
 
1. DO SUPORTE LEGAL 
Esta Licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e 
suas alterações e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
instruções, termos e condições contidas nesta Carta Convite. 
 
2. DO OBJETIVO DA LICITAÇÃO 

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa fornecedora 
de combustíveis, tipo diesel e gasolina, conforme especificações abaixo, 
destinadas à contratada – ASSEMA - no âmbito do Contrato de Concessão de 
Colaboração Financeira não Reembolsável Nº 14.2.0788.1, celebrado entre o 
BNDES e a ASSEMA.  
 
3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 

Especificação dos Produtos Quantidade Unidade 
V. 

Unitário 
V. Total 

Combustível óleo diesel 9.300 litro     

Combustível gasolina 5.000 litro     

Valor Global R$    

Valor com desconto R$  

 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA  

 Poderão participar desta licitação Pessoas Jurídicas com atuação no ramo, 
formalmente convidadas por esta Comissão de Licitação, ou que tenham 
adquirido a informação deste ato convocatório, através de nossos meios de 
comunicação. Além das que manifestarem interesse com antecedência de até 
de 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das Propostas, desde que 
estejam habilitadas no ramo pertinente ao objeto deste convite. 
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Os licitante/empresas deverão apresentar, devidamente assinadas por 
representante legal, os seguintes documentos: 

 
- Proposta da empresa para atendimento do objeto da Carta Convite, 

conforme indicado. (Anexo I)  
 
- Declaração expressa do responsável pela empresa da inexistência de 

fato impeditivo da habilitação (Anexo II); 
 

5. DA PROPOSTA DE PREÇO 
A Proposta deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa, 

devidamente preenchida (conforme modelo – anexo I) e assinada legivelmente 
pelo responsável legal do CNPJ da empresa. É vedado assinatura ou rubrica 
de qualquer pessoa que não seja o responsável legal pelo CNPJ da empresa. 

 
A Proposta deverá conter preços unitários e totais em algarismos, 

devidamente totalizado, observando-se o valor máximo permitido. O valor 
global da proposta deverá ser o resultado da soma dos totais dos preços 
unitários. 

 
O envelope contendo a proposta, deverá ser entregue, fechado no local 

indicado ou via e-mail institucional (gentedefibra@assema.org.br), até a data 
limite estabelecida neta Carta Convite. 

 
6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 
A entrega dos produtos será de forma fracionada conforme a necessidade 

da contratante.  
 
Será de responsabilidade da empresa licitante, emitir a nota fiscal válida, 

devidamente assinada, no ato do pagamento do produto. Não será permitido o 
pagamento do objeto licitado sem apresentação de Nota fiscal válida.   

 
7. DO PAGAMENTO 
O pagamento será feito pela contratante, após a verificação da qualidade e 

quantidade do produto, em conta corrente da contratada, obrigatoriamente do 
Banco do Brasil, acompanhado de Nota Fiscal válida. É vedado qualquer tipo 
de pagamento em espécie ou cheque ao portador.  

 
8. DO PROCESSO DA LICITAÇÃO E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

DAS PROPOSTAS 
Os envelopes contendo os documentos exigidos e as propostas das 

empresas participantes serão abertos, pela Comissão de Licitação na data 
estabelecida pela Carta Convite, para conferência da proposta e rubrica dos 
documentos. Neste ato é permitida a presença de representante das empresas 
concorrentes, para efeito de testemunha do ato, sendo vedado o direito à 
argumentações. 
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A Comissão de Licitação fará um mapa de apuração contendo o resumo 

das propostas e divulgará o resultado. 
 
Verificada a absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, a Comissão  

Julgadora procederá, de imediato, ao desempate, por sorteio. 
 
Será considerado vencedor o licitante habilitado e classificado que estiver 

de pleno acordo com as exigências desta Carta Convite e apresentar o menor 
valor global; 

 
O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, a 

partir da data da sessão de abertura da licitação. 
 
Serão desclassificadas as propostas que: 
- Apresentarem valores superiores a R$ 48.830,00 (quarenta e oito mil 

oitocentos e trinta reais); 
- Não atendam às exigências e requisitos estabelecidos nesta Carta 

Convite ou que venham a impor condições; 
    - Apresentem valores visivelmente inexeqüíveis; 
    - Sejam omissas, vagas ou incapazes de transmitir sua proposta de 

foram clara e objetiva, impedindo um julgamento seguro. 
- Que tenham dívida pública 
 
9. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
Após a homologação do resultado, o licitante vencedor será convidado a 

assinar o instrumento contratual, que também será no ato, assinado pelo 
representante legal da contratante. O contrato deverá ter firma reconhecida, 
observado para este feito o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da 
notificação; 

 
10. DAS PENALIDADES 
Caso o licitante/empresa vencedor não compareça para a assinatura do 

contrato no prazo de 05 (cinco) dias a partir da notificação expedida pela 
Comissão de Licitação, sem apresentar qualquer justificativa de fato, 
caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida, ficará 
desclassificado da licitação, podendo ocupar seu lugar o 2º colocado da 
planilha de apuração da licitação. 

 
O contrato de prestação de serviços entre as partes, deverá definir as 

penalidades para os demais casos de descumprimentos dos termos 
estabelecidos nesta Carta Convite. 

 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
- Conforme dispõe a lei em vigor, este convite pode ser anulado, a qualquer 

tempo, por ilegalidade constatada ou provocada em qualquer fase do processo; 
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- Os casos omissos neste convite serão resolvidos pela Comissão 
de Licitação, à luz da legislação pertinente; 

 
 
 

Pedreiras 01 de agosto de 2016 
 

P/Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – 
ASSEMA. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Silvianete Matos Carvalho 
Presidente da Comissão de Licitação. 
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AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010/2016 
 
Modalidade de Licitação Carta Convite 

Critério de Julgamento Menor Preço 

Data da Realização 30 de agosto de 2016 

Horário da Licitação 15:30 hs 

Local/Endereço Sede Própria da ASSEMA, no endereço Rua da Prainha, 
551, Bairro São Benedito. CEP: 65.725–000 – Pedreiras 
– Maranhão – Brasil. 

 
A Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – 

ASSEMA, inscrita no CNPJ nº 12.538.682/0001-70, por intermédio da 
Comissão de Licitação, designada em Ata pela direção executiva da referida 
associação, torna público para conhecimento dos interessados, que encontra-
se aberta licitação na modalidade CARTA CONVITE do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, para a contratação de empresa fornecedora de ferramentas de 
trabalho. 
 
1. DO SUPORTE LEGAL 
Esta Licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e 
suas alterações e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
instruções, termos e condições contidas nesta Carta Convite. 
 
2. DO OBJETIVO DA LICITAÇÃO 

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa fornecedora 
de ferramentas de trabalho, conforme especificações abaixo, destinadas à 
contratada – ASSEMA - no âmbito do Contrato de Concessão de Colaboração 
Financeira não Reembolsável Nº 14.2.0788.1, celebrado entre o BNDES e a 
ASSEMA.  
 
3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 

Especificação dos Produtos Quantidade Unidade V. Unitário V. Total 

Atomizador 43cc Pulverizador Costal 
Gasolina Motorizado 

7 Unidade     

aparador de cerca viva 2 Unidade     

botas sete léguas 113 pares     

boné árabe de proteção 150 Unidade     

cavadeira manual 30 Unidade     

cerra de poda elétrica 15 Unidade     

cutelo 30 Unidade     

carro de mão 54 Unidade     

enxada 63 Unidade     

enxadão 30 Unidade     

facão 73 Unidade     

foice 30 Unidade     
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luvas para trabalho agrícola 150 pares     

macacão para trabalho agrícola 150 Unidade     

maquita de pequeno porte 3 Unidade     

pás 25 Unidade     

plantadeira manual 25 Unidade     

rastelo 30 Unidade     

roçadeira semi profissional 18 Unidade     

 tesoura de poda média 66 Unidade     

Valor Global   

Valor com desconto R$  

 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA  

 Poderão participar desta licitação Pessoas Jurídicas com atuação no ramo, 
formalmente convidadas por esta Comissão de Licitação, ou que tenham 
adquirido a informação deste ato convocatório, através de nossos meios de 
comunicação. Além das que manifestarem interesse com antecedência de até 
de 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das Propostas, desde que 
estejam habilitadas no ramo pertinente ao objeto deste convite. 
 

Os licitante/empresas deverão apresentar, devidamente assinados, por 
representante legal, os seguintes documentos: 

 
- Proposta da empresa para atendimento do objeto da Carta Convite, 

conforme indicado. (Anexo I)  
 
- Declaração expressa do responsável pela empresa da inexistência de 

fato impeditivo da habilitação (Anexo II); 
 

5. DA PROPOSTA DE PREÇO 
A Proposta deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa, 

devidamente preenchida (conforme modelo – anexo I) e assinada legivelmente 
pelo responsável legal do CNPJ da empresa. É vedado assinatura ou rubrica 
de qualquer pessoa que não seja o responsável legal pelo CNPJ da empresa. 

 
A Proposta deverá conter preços unitários e totais em algarismos, 

devidamente totalizado, observando-se o valor máximo permitido. O valor 
global da proposta deverá ser o resultado da soma dos totais dos preços 
unitários. 

 
O envelope contendo a proposta, deverá ser entregue, fechado no local 

indicado ou via e-mail institucional (gentedefibra@assema.org.br), até a data 
limite estabelecida neta Carta Convite. 

 
6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 
A entrega dos produtos será de imediato conforme prazo acordado  neste 

instrumento.  
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Será de responsabilidade da empresa licitante, emitir a nota fiscal válida, 
devidamente assinada, no ato do pagamento do produto. Não será permitido o 
pagamento do objeto licitado sem apresentação de Nota fiscal válida.   

 
7. DO PAGAMENTO 
O pagamento será feito pela contratante, após a verificação da qualidade e 

quantidade do produto, em conta corrente da contratada, obrigatoriamente do 
Banco do Brasil, acompanhado de Nota Fiscal válida. É vedado qualquer tipo 
de pagamento em espécie ou cheque ao portador.  

 
8. DO PROCESSO DA LICITAÇÃO E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

DAS PROPOSTAS 
Os envelopes contendo os documentos exigidos e as propostas das 

empresas participantes serão abertos, pela Comissão de Licitação na data 
estabelecida pela Carta Convite, para conferência da proposta e rubrica dos 
documentos. Neste ato é permitida a presença de representante das empresas 
concorrentes, para efeito de testemunha do ato, sendo vedado o direito à 
argumentações. 

  
A Comissão de Licitação fará um mapa de apuração contendo o resumo 

das propostas e divulgará o resultado. 
 
Verificada a absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, a Comissão  

Julgadora procederá, de imediato, ao desempate, por sorteio. 
 
Será considerado vencedor o licitante habilitado e classificado que estiver 

de pleno acordo com as exigências desta Carta Convite e apresentar o menor 
valor global; 

 
O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, a 

partir da data da sessão de abertura da licitação. 
 
Serão desclassificadas as propostas que: 
- Apresentarem valores superiores a R$ 89.790,00 (oitenta e nove mil 

setecentos e noventa reais); 
- Não atendam às exigências e requisitos estabelecidos nesta Carta 

Convite ou que venham a impor condições; 
    - Apresentem valores visivelmente inexeqüíveis; 
    - Sejam omissas, vagas ou incapazes de transmitir sua proposta de 

foram clara e objetiva, impedindo um julgamento seguro. 
- Que tenham dívida pública 
 
9. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
Após a homologação do resultado, o licitante vencedor será convidado a 

assinar o instrumento contratual, que também será no ato, assinado pelo 
representante legal da contratante. O contrato deverá ter firma reconhecida, 
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observado para este feito o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da 
notificação; 

 
10. DAS PENALIDADES 
Caso o licitante/empresa vencedor não compareça para a assinatura do 

contrato no prazo de 05 (cinco) dias a partir da notificação expedida pela 
Comissão de Licitação, sem apresentar qualquer justificativa de fato, 
caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida, ficará 
desclassificado da licitação, podendo ocupar seu lugar o 2º colocado da 
planilha de apuração da licitação. 

 
O contrato de prestação de serviços entre as partes, deverá definir as 

penalidades para os demais casos de descumprimentos dos termos 
estabelecidos nesta Carta Convite. 

 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
- Conforme dispõe a lei em vigor, este convite pode ser anulado, a qualquer 

tempo, por ilegalidade constatada ou provocada em qualquer fase do processo; 
- Os casos omissos neste convite serão resolvidos pela Comissão 
de Licitação, à luz da legislação pertinente; 

 
 
 

 
Pedreiras 01 de agosto de 2016 

 
P/Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – 

ASSEMA. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Silvianete Matos Carvalho 
Presidente da Comissão de Licitação. 
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AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011/2016 
 
Modalidade de Licitação Carta Convite 

Critério de Julgamento Menor Preço 

Data da Realização 30 de agosto de 2016 

Horário da Licitação 15:30 hs 

Local/Endereço Sede Própria da ASSEMA, no endereço Rua da Prainha, 
551, Bairro São Benedito. CEP: 65.725–000 – Pedreiras 
– Maranhão – Brasil. 

 
A Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – 

ASSEMA, inscrita no CNPJ nº 12.538.682/0001-70, por intermédio da 
Comissão de Licitação, designada em Ata pela direção executiva da referida 
associação, torna público para conhecimento dos interessados, que encontra-
se aberta licitação na modalidade CARTA CONVITE do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, para a contratação de empresa fornecedora de fertilizantes 
naturais. 
 
1. DO SUPORTE LEGAL 
Esta Licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e 
suas alterações e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
instruções, termos e condições contidas nesta Carta Convite. 
 
2. DO OBJETIVO DA LICITAÇÃO 

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa fornecedora 
de fertilizantes naturais, conforme especificações abaixo, destinadas à 
contratada – ASSEMA - no âmbito do Contrato de Concessão de Colaboração 
Financeira não Reembolsável Nº 14.2.0788.1, celebrado entre o BNDES e a 
ASSEMA.  
 
3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

Especificação dos Produtos Quantidade Unidade V. Unitário V. Total 

Biofertilizantes 5000 litro     

Calcário  194 tonelada     

Pó de rochas moídas 2 tonelada     

Fosfato simples 46,6 tonelada     

Esterco bovino 119 carrada     

Valor Global   

Valor com desconto R$  

 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA  

 Poderão participar desta licitação Pessoas Jurídicas com atuação no ramo, 
formalmente convidadas por esta Comissão de Licitação, ou que tenham 
adquirido a informação deste ato convocatório, através de nossos meios de 
comunicação. Além das que manifestarem interesse com antecedência de até 
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de 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das Propostas, desde que 
estejam habilitadas no ramo pertinente ao objeto deste convite. 
 

Os licitante/empresas deverão apresentar, devidamente assinados, por 
representante legal, os seguintes documentos: 

 
- Proposta da empresa para atendimento do objeto da Carta Convite, 

conforme indicado. (Anexo I)  
 
- Declaração expressa do responsável pela empresa da inexistência de 

fato impeditivo da habilitação (Anexo II); 
 

5. DA PROPOSTA DE PREÇO 
A Proposta deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa, 

devidamente preenchida (conforme modelo – anexo I) e assinada legivelmente 
pelo responsável legal do CNPJ da empresa. É vedado assinatura ou rubrica 
de qualquer pessoa que não seja o responsável legal pelo CNPJ da empresa. 

 
A Proposta deverá conter preços unitários e totais em algarismos, 

devidamente totalizado, observando-se o valor máximo permitido. O valor 
global da proposta deverá ser o resultado da soma dos totais dos preços 
unitários. 

 
O envelope contendo a proposta, deverá ser entregue, fechado no local 

indicado ou via e-mail institucional (gentedefibra@assema.org.br), até a data 
limite estabelecida neta Carta Convite. 

 
6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 
A entrega dos produtos será de imediato conforme prazo acordado  neste 

instrumento.  
 
Será de responsabilidade da empresa licitante, emitir a nota fiscal válida, 

devidamente assinada, no ato do pagamento do produto. Não será permitido o 
pagamento do objeto licitado sem apresentação de Nota fiscal válida.   

 
7. DO PAGAMENTO 
O pagamento será feito pela contratante, após a verificação da qualidade e 

quantidade do produto, em conta corrente da contratada, obrigatoriamente do 
Banco do Brasil, acompanhado de Nota Fiscal válida. É vedado qualquer tipo 
de pagamento em espécie ou cheque ao portador.  

 
8. DO PROCESSO DA LICITAÇÃO E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

DAS PROPOSTAS 
Os envelopes contendo os documentos exigidos e as propostas das 

empresas participantes serão abertos, pela Comissão de Licitação na data 
estabelecida pela Carta Convite, para conferência da proposta e rubrica dos 

mailto:gentedefibra@assema.org.br
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documentos. Neste ato é permitida a presença de representante das empresas 
concorrentes, para efeito de testemunha do ato, sendo vedado o direito à 
argumentações. 

  
A Comissão de Licitação fará um mapa de apuração contendo o resumo 

das propostas e divulgará o resultado. 
 
Verificada a absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, a Comissão  

Julgadora procederá, de imediato, ao desempate, por sorteio. 
 
Será considerado vencedor o licitante habilitado e classificado que estiver 

de pleno acordo com as exigências desta Carta Convite e apresentar o menor 
valor global; 

 
O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, a 

partir da data da sessão de abertura da licitação. 
 
Serão desclassificadas as propostas que: 
- Apresentarem valores superiores a R$ 118.360,00 (cento e dezoito mil 

trezentos e sessenta reais); 
- Não atendam às exigências e requisitos estabelecidos nesta Carta 

Convite ou que venham a impor condições; 
    - Apresentem valores visivelmente inexeqüíveis; 
    - Sejam omissas, vagas ou incapazes de transmitir sua proposta de 

foram clara e objetiva, impedindo um julgamento seguro. 
- Que tenham dívida pública 
 
9. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
Após a homologação do resultado, o licitante vencedor será convidado a 

assinar o instrumento contratual, que também será no ato, assinado pelo 
representante legal da contratante. O contrato deverá ter firma reconhecida, 
observado para este feito o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da 
notificação; 

 
10. DAS PENALIDADES 
Caso o licitante/empresa vencedor não compareça para a assinatura do 

contrato no prazo de 05 (cinco) dias a partir da notificação expedida pela 
Comissão de Licitação, sem apresentar qualquer justificativa de fato, 
caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida, ficará 
desclassificado da licitação, podendo ocupar seu lugar o 2º colocado da 
planilha de apuração da licitação. 

 
O contrato de prestação de serviços entre as partes, deverá definir as 

penalidades para os demais casos de descumprimentos dos termos 
estabelecidos nesta Carta Convite. 
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11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
- Conforme dispõe a lei em vigor, este convite pode ser anulado, a qualquer 

tempo, por ilegalidade constatada ou provocada em qualquer fase do processo; 
- Os casos omissos neste convite serão resolvidos pela Comissão 
de Licitação, à luz da legislação pertinente; 

 
 
 

 
Pedreiras 01 de agosto de 2016 

 
P/Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – 

ASSEMA. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Silvianete Matos Carvalho 
Presidente da Comissão de Licitação. 
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AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 012/2016 
 
Modalidade de Licitação Carta Convite 

Critério de Julgamento Menor Preço 

Data da Realização 30 de agosto de 2016 

Horário da Licitação 15:30 hs 

Local/Endereço Sede Própria da ASSEMA, no endereço Rua da Prainha, 
551, Bairro São Benedito. CEP: 65.725–000 – Pedreiras 
– Maranhão – Brasil. 

 
A Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – 

ASSEMA, inscrita no CNPJ nº 12.538.682/0001-70, por intermédio da 
Comissão de Licitação, designada em Ata pela direção executiva da referida 
associação, torna público para conhecimento dos interessados, que encontra-
se aberta licitação na modalidade CARTA CONVITE do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, para a contratação de empresa fornecedora de equipamentos e 
insumos para piscicultura. 
 
1. DO SUPORTE LEGAL 
Esta Licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e 
suas alterações e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
instruções, termos e condições contidas nesta Carta Convite. 
 
2. DO OBJETIVO DA LICITAÇÃO 

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa fornecedora 
de equipamentos e insumos para piscicultura, conforme especificações abaixo, 
destinadas à contratada – ASSEMA - no âmbito do Contrato de Concessão de 
Colaboração Financeira não Reembolsável Nº 14.2.0788.1, celebrado entre o 
BNDES e a ASSEMA.  
 
3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

Especificação dos Produtos Quantidade Unidade V. Unitário V. Total 

aeradores para piscicultura 8 Unidade     

telas de arame galvanizado para tanque 
de piscicultura 

950 metro     

bomba elétrica 5 cv 2 Unidade     

esticador para arame liso 100 unidade     

Catraca para arame liso 10 unidade     

Kit para cerca elétrica de arame farpado 2 unidade     

Grampo 1 X 9 para arame liso 4 kg     

grampo para cerca 15 kg     

arame farpado (bola de 500 m) 47 Unidade     

Arame liso ovalado de aço galvanizado 
2,40 X 3mm (rolo com 1.000m) 

2 Unidade     

arame nº 12 60 kg     

Valor Global   
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Valor com desconto R$  

 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA  

 Poderão participar desta licitação Pessoas Jurídicas com atuação no ramo, 
formalmente convidadas por esta Comissão de Licitação, ou que tenham 
adquirido a informação deste ato convocatório, através de nossos meios de 
comunicação. Além das que manifestarem interesse com antecedência de até 
de 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das Propostas, desde que 
estejam habilitadas no ramo pertinente ao objeto deste convite. 
 

Os licitante/empresas deverão apresentar, devidamente assinados, por 
representante legal, os seguintes documentos: 

 
- Proposta da empresa para atendimento do objeto da Carta Convite, 

conforme indicado. (Anexo I)  
 
- Declaração expressa do responsável pela empresa da inexistência de 

fato impeditivo da habilitação (Anexo II); 
 

5. DA PROPOSTA DE PREÇO 
A Proposta deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa, 

devidamente preenchida (conforme modelo – anexo I) e assinada legivelmente 
pelo responsável legal do CNPJ da empresa. É vedado assinatura ou rubrica 
de qualquer pessoa que não seja o responsável legal pelo CNPJ da empresa. 

 
A Proposta deverá conter preços unitários e totais em algarismos, 

devidamente totalizado, observando-se o valor máximo permitido. O valor 
global da proposta deverá ser o resultado da soma dos totais dos preços 
unitários. 

 
O envelope contendo a proposta, deverá ser entregue, fechado no local 

indicado ou via e-mail institucional (gentedefibra@assema.org.br), até a data 
limite estabelecida neta Carta Convite. 

 
6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 
A entrega dos produtos será de imediato conforme prazo acordado  neste 

instrumento.  
 
Será de responsabilidade da empresa licitante, emitir a nota fiscal válida, 

devidamente assinada, no ato do pagamento do produto. Não será permitido o 
pagamento do objeto licitado sem apresentação de Nota fiscal válida.   

 
7. DO PAGAMENTO 
O pagamento será feito pela contratante, após a verificação da qualidade e 

quantidade do produto, em conta corrente da contratada, obrigatoriamente do 
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Banco do Brasil, acompanhado de Nota Fiscal válida. É vedado qualquer tipo 
de pagamento em espécie ou cheque ao portador.  

 
8. DO PROCESSO DA LICITAÇÃO E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

DAS PROPOSTAS 
Os envelopes contendo os documentos exigidos e as propostas das 

empresas participantes serão abertos, pela Comissão de Licitação na data 
estabelecida pela Carta Convite, para conferência da proposta e rubrica dos 
documentos. Neste ato é permitida a presença de representante das empresas 
concorrentes, para efeito de testemunha do ato, sendo vedado o direito à 
argumentações. 

  
A Comissão de Licitação fará um mapa de apuração contendo o resumo 

das propostas e divulgará o resultado. 
 
Verificada a absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, a Comissão  

Julgadora procederá, de imediato, ao desempate, por sorteio. 
 
Será considerado vencedor o licitante habilitado e classificado que estiver 

de pleno acordo com as exigências desta Carta Convite e apresentar o menor 
valor global; 

 
O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, a 

partir da data da sessão de abertura da licitação. 
 
Serão desclassificadas as propostas que: 
- Apresentarem valores superiores a R$ 56.040,00 (cinquenta e seis mil e 

quarenta reais); 
- Não atendam às exigências e requisitos estabelecidos nesta Carta 

Convite ou que venham a impor condições; 
    - Apresentem valores visivelmente inexeqüíveis; 
    - Sejam omissas, vagas ou incapazes de transmitir sua proposta de 

foram clara e objetiva, impedindo um julgamento seguro. 
- Que tenham dívida pública 
 
9. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
Após a homologação do resultado, o licitante vencedor será convidado a 

assinar o instrumento contratual, que também será no ato, assinado pelo 
representante legal da contratante. O contrato deverá ter firma reconhecida, 
observado para este feito o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da 
notificação; 

 
10. DAS PENALIDADES 
Caso o licitante/empresa vencedor não compareça para a assinatura do 

contrato no prazo de 05 (cinco) dias a partir da notificação expedida pela 
Comissão de Licitação, sem apresentar qualquer justificativa de fato, 
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caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida, ficará 
desclassificado da licitação, podendo ocupar seu lugar o 2º colocado da 
planilha de apuração da licitação. 

 
O contrato de prestação de serviços entre as partes, deverá definir as 

penalidades para os demais casos de descumprimentos dos termos 
estabelecidos nesta Carta Convite. 

 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
- Conforme dispõe a lei em vigor, este convite pode ser anulado, a qualquer 

tempo, por ilegalidade constatada ou provocada em qualquer fase do processo; 
- Os casos omissos neste convite serão resolvidos pela Comissão 
de Licitação, à luz da legislação pertinente; 

 
 
 

 
Pedreiras 01 de agosto de 2016 

 
P/Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – ASSEMA. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Silvianete Matos Carvalho 
Presidente da Comissão de Licitação. 
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AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 013/2016 
 
Modalidade de Licitação Carta Convite 

Critério de Julgamento Menor Preço 

Data da Realização 30 de agosto de 2016 

Horário da Licitação 15:30 hs 

Local/Endereço Sede Própria da ASSEMA, no endereço Rua da Prainha, 
551, Bairro São Benedito. CEP: 65.725–000 – Pedreiras 
– Maranhão – Brasil. 

 
A Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – 

ASSEMA, inscrita no CNPJ nº 12.538.682/0001-70, por intermédio da 
Comissão de Licitação, designada em Ata pela direção executiva da referida 
associação, torna público para conhecimento dos interessados, que encontra-
se aberta licitação na modalidade CARTA CONVITE do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, para a contratação de empresa fornecedora de equipamentos 
para irrigação. 

 
1. DO SUPORTE LEGAL 
Esta Licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e 
suas alterações e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
instruções, termos e condições contidas nesta Carta Convite. 
 
2. DO OBJETIVO DA LICITAÇÃO 

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa fornecedora 
de equipamentos para irrigação, conforme especificações abaixo, destinadas à 
contratada – ASSEMA - no âmbito do Contrato de Concessão de Colaboração 
Financeira não Reembolsável Nº 14.2.0788.1, celebrado entre o BNDES e a 
ASSEMA.  
 
3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 

Especificação dos Produtos Quantidade Unidade 
V. 

Unitário 
V. Total 

Adaptador 0,50 mm 40 Unidade     

Adaptador 0,75mm 20 Unidade     

Adaptador PVC marrom SR 32mm 108 Unidade     

Adaptador PVC marrom SR 50mm X 
1/5'' 

4 Unidade     

Adesivo plástico (tubo com 75g) 5 Unidade     

Cap PVC marrom soldável 32mm 20 Unidade     

Cap PVC marrom soldável 50mm 4 Unidade     

Cap final de linha 20 Unidade     

conector inicial com chula  290 Unidade     

Curva PVC marrom soldável 32mm 16 Unidade     

Curva PVC marrom soldável 50mm 8 Unidade     

curvas PVC 0,50mm 8 Unidade     

curvas PVC 0,75mm 4 Unidade     
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Bolsa redução PVC marrom soldável 
50 X 32mm 

18 Unidade     

Fita veda rosca (rolo 25m) 4 Unidade     

joelhos PVC 0,75 100 Unidade     

Luva PVC roscável 0,5'' 6 Unidade     

Luva PVC roscável 32 108 Unidade     

mangueira  para irrigação 1300 metro     

mangueira de polietileno 3/4 600 metro     

micro aspersor completo  650 Unidade     

plástico agrícola de 100 micra 
(8x50m) 

300 metro     

registro PVC 0,50 mm 4 Unidade     

registro PVC 0,75 mm 2 Unidade     

Registro PVC marrom roscável 50mm 1 Unidade     

Registro PVC marrom soldável 32mm 20 Unidade     

sombrite com 3 m de largura  50% 500 metro     

te PVC 0,50 mm 12 Unidade     

te PVC 0,75 6 Unidade     

Tê PVC marrom soldável 32mm 7 Unidade     

Tê PVC marrom soldável 50mm 2 Unidade     

Tubo PVC marrom soldável 32mm X 
6m 

36 Unidade     

Tubo PVC marrom soldável 50mm X 
6m 

6 Unidade     

tubos e conexões 95 metro     

tubos PVC 0,75mm  60 metro     

Valor Global   

Valor com desconto R$  

 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA  

 Poderão participar desta licitação Pessoas Jurídicas com atuação no ramo, 
formalmente convidadas por esta Comissão de Licitação, ou que tenham 
adquirido a informação deste ato convocatório, através de nossos meios de 
comunicação. Além das que manifestarem interesse com antecedência de até 
de 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das Propostas, desde que 
estejam habilitadas no ramo pertinente ao objeto deste convite. 
 

Os licitante/empresas deverão apresentar, devidamente assinados, por 
representante legal, os seguintes documentos: 

 
- Proposta da empresa para atendimento do objeto da Carta Convite, 

conforme indicado. (Anexo I)  
 
- Declaração expressa do responsável pela empresa da inexistência de 

fato impeditivo da habilitação (Anexo II); 
 

5. DA PROPOSTA DE PREÇO 
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A Proposta deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa, 
devidamente preenchida (conforme modelo – anexo I) e assinada legivelmente 
pelo responsável legal do CNPJ da empresa. É vedado assinatura ou rubrica 
de qualquer pessoa que não seja o responsável legal pelo CNPJ da empresa. 

 
A Proposta deverá conter preços unitários e totais em algarismos, 

devidamente totalizado, observando-se o valor máximo permitido. O valor 
global da proposta deverá ser o resultado da soma dos totais dos preços 
unitários. 

 
O envelope contendo a proposta, deverá ser entregue, fechado no local 

indicado ou via e-mail institucional (gentedefibra@assema.org.br), até a data 
limite estabelecida neta Carta Convite. 

 
6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 
A entrega dos produtos será de imediato conforme prazo acordado  neste 

instrumento.  
 
Será de responsabilidade da empresa licitante, emitir a nota fiscal válida, 

devidamente assinada, no ato do pagamento do produto. Não será permitido o 
pagamento do objeto licitado sem apresentação de Nota fiscal válida.   

 
7. DO PAGAMENTO 
O pagamento será feito pela contratante, após a verificação da qualidade e 

quantidade do produto, em conta corrente da contratada, obrigatoriamente do 
Banco do Brasil, acompanhado de Nota Fiscal válida. É vedado qualquer tipo 
de pagamento em espécie ou cheque ao portador.  

 
8. DO PROCESSO DA LICITAÇÃO E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

DAS PROPOSTAS 
Os envelopes contendo os documentos exigidos e as propostas das 

empresas participantes serão abertos, pela Comissão de Licitação na data 
estabelecida pela Carta Convite, para conferência da proposta e rubrica dos 
documentos. Neste ato é permitida a presença de representante das empresas 
concorrentes, para efeito de testemunha do ato, sendo vedado o direito à 
argumentações. 

  
A Comissão de Licitação fará um mapa de apuração contendo o resumo 

das propostas e divulgará o resultado. 
Verificada a absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, a Comissão  

Julgadora procederá, de imediato, ao desempate, por sorteio. 
Será considerado vencedor o licitante habilitado e classificado que estiver 

de pleno acordo com as exigências desta Carta Convite e apresentar o menor 
valor global; 

O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, a 
partir da data da sessão de abertura da licitação. 

mailto:gentedefibra@assema.org.br
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Serão desclassificadas as propostas que: 
- Apresentarem valores superiores a R$ 22.996,00 (vinte e dois mil  

novecentos e noventa e seis reais); 
- Não atendam às exigências e requisitos estabelecidos nesta Carta 

Convite ou que venham a impor condições; 
    - Apresentem valores visivelmente inexeqüíveis; 
    - Sejam omissas, vagas ou incapazes de transmitir sua proposta de 

foram clara e objetiva, impedindo um julgamento seguro. 
- Que tenham dívida pública 
 
9. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
Após a homologação do resultado, o licitante vencedor será convidado a 

assinar o instrumento contratual, que também será no ato, assinado pelo 
representante legal da contratante. O contrato deverá ter firma reconhecida, 
observado para este feito o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da 
notificação; 

 
10. DAS PENALIDADES 
Caso o licitante/empresa vencedor não compareça para a assinatura do 

contrato no prazo de 05 (cinco) dias a partir da notificação expedida pela 
Comissão de Licitação, sem apresentar qualquer justificativa de fato, 
caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida, ficará 
desclassificado da licitação, podendo ocupar seu lugar o 2º colocado da 
planilha de apuração da licitação. 

O contrato de prestação de serviços entre as partes, deverá definir as 
penalidades para os demais casos de descumprimentos dos termos 
estabelecidos nesta Carta Convite. 

 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
- Conforme dispõe a lei em vigor, este convite pode ser anulado, a qualquer 

tempo, por ilegalidade constatada ou provocada em qualquer fase do processo; 
- Os casos omissos neste convite serão resolvidos pela Comissão 
de Licitação, à luz da legislação pertinente; 

 
 

Pedreiras 01 de agosto de 2016 
 

P/Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – ASSEMA. 

 
 
 

 
Silvianete Matos Carvalho 

Presidente da Comissão de Licitação. 
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AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 014/2016 
 
Modalidade de Licitação Carta Convite 

Critério de Julgamento Menor Preço 

Data da Realização 30 de agosto de 2016 

Horário da Licitação 15:30 hs 

Local/Endereço Sede Própria da ASSEMA, no endereço Rua da Prainha, 
551, Bairro São Benedito. CEP: 65.725–000 – Pedreiras 
– Maranhão – Brasil. 

 
A Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – 

ASSEMA, inscrita no CNPJ nº 12.538.682/0001-70, por intermédio da 
Comissão de Licitação, designada em Ata pela direção executiva da referida 
associação, torna público para conhecimento dos interessados, que encontra-
se aberta licitação na modalidade CARTA CONVITE do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, para a contratação de empresa fornecedora de Materiais de 
Construção. 

 
1. DO SUPORTE LEGAL 
Esta Licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e 
suas alterações e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
instruções, termos e condições contidas nesta Carta Convite. 
 
2. DO OBJETIVO DA LICITAÇÃO 

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa fornecedora 
de Materiais de Construção, conforme especificações abaixo, destinadas à 
contratada – ASSEMA - no âmbito do Contrato de Concessão de Colaboração 
Financeira não Reembolsável Nº 14.2.0788.1, celebrado entre o BNDES e a 
ASSEMA.  
 
3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 

Especificação dos Produtos Quantidade Unidade V. Unitário V. Total 

arame recozido 26 kg     

areia 68 metro     

Areia lavada do rio 9 metro     

argamassa 35 pacote     

barro p/ aterro 16 carrada     

barro p/ levante 11 carrada     

barrote (5.50m) 2 Unidade     

barrote (7.50m) 6 Unidade     

batente de granito (124 m) 8 Unidade     

bocal 12 Unidade     

caibro (7 metros) 12 Unidade     

caibros (3,0 x 7,5 cm) 2,5 m 36 Unidade     

caibros (3,0 x 7,5 cm) 3,5 m 162 Unidade     
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caixa 4.2 52 Unidade     

caixa dágua 3.000 l 1 Unidade     

caixile (1,40 x 2,10 m) 3 Unidade     

cal branco 19 pacote     

cimento 235 saco     

coluna ferrro 5/16 37 Unidade     

dobradiça com parafusos estrela 3 pares     

Escoras de madeira de 4 m 15 Unidade     

esmalte cintético 4 litro     

espaçador (3 mm) 8 pacote     

Estacas de madeira para cerca 2353 Unidade     

Esteio de 0,10m X 0,10m X 3m 100 Unidade     

Frechal de 4m 70 unidade     

fita isolante 4 Unidade     

forro pvc 198 metro     

Peças de Isopo para pré-enchimento de 
laje 

15 Unidade     

janela de vidro (1,20x1,10 m) 8 Unidade     

lâmpada 25w 12 Unidade     

linha (7x14 de 5.50 m) 9 Unidade     

linha (7x18 de 6 m) 3 Unidade     

lixa nº 100 40 Unidade     

Galão de massa corrida (18 l) 11 Unidade     

Galão de tinta (18l) 11 Unidade     

palha de aço grossa 20 pacote     

par de clites trifase 120 pares     

peça de cabo elétrico 4 m 8 Unidade     

peças  de madeira (6,0 x 7,5 cm ) 3 m 78 Unidade     

peças  de madeira(5,0 x 2,5 cm)  2 ,30 m 54 Unidade     

peças de madeira (5,0 x 2,5 cm)  2 m 36 Unidade     

Peças de madeira (6,0 x 7,5 cm) 5m 54 Unidade     

pedra brita zero 18 metro     

pedra bruta 12 carrada     

pedra de  granito (90x200 m) 1 Unidade     

piso lajota tipo A1 142 metro     

pla-fon 16 Unidade     

porta de almofada (70 x2,10 m) 7 Unidade     

Prego 1,5'' 4 kg     

prego 15 x 15  14 kg     

 prego 19 x 36  12 kg     

Prego 2,5'' 4 kg     

prego 2.1/2.10 12 kg     

Prego 3 X 9 4 kg     

Pregos 2. 1/2.10 6 kg     

rejunte cinza 23 pacote     

ripa comum 80 metro     

Ripa plainada de 4m 15 duzia     

ripas (3,0 x 1,5 cm) 4m 72 Unidade     

seixo 16 m³     
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tábua de pinho (25cm x 3 m) 40 Unidade     

Tabuas de 30cm x 4m 36 Unidade     

tela 15x15 4 Unidade     

telha canal 4 milheiro     

tijolo de 6 furos 11,5 milheiro     

Galão de tinta para PVA latão de 18 l 2 Unidade     

Treliças 9 Unidade     

trinco 4 Unidade     

Vergalhão 1.4 15 Unidade     

vergalhão 1/2 54 Unidade     

Vergalhão 3.8 30 Unidade     

Vergalhão 4.2 36 Unidade     

Vergalhão 5.16 30 Unidade     

Valor Global R$   

Valor Global com desconto R$  

 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA  

 Poderão participar desta licitação Pessoas Jurídicas com atuação no ramo, 
formalmente convidadas por esta Comissão de Licitação, ou que tenham 
adquirido a informação deste ato convocatório, através de nossos meios de 
comunicação. Além das que manifestarem interesse com antecedência de até 
de 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das Propostas, desde que 
estejam habilitadas no ramo pertinente ao objeto deste convite. 
 

Os licitante/empresas deverão apresentar, devidamente assinados, por 
representante legal, os seguintes documentos: 

 
- Proposta da empresa para atendimento do objeto da Carta Convite, 

conforme indicado. (Anexo I)  
 
- Declaração expressa do responsável pela empresa da inexistência de 

fato impeditivo da habilitação (Anexo II); 
 

5. DA PROPOSTA DE PREÇO 
A Proposta deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa, 

devidamente preenchida (conforme modelo – anexo I) e assinada legivelmente 
pelo responsável legal do CNPJ da empresa. É vedado assinatura ou rubrica 
de qualquer pessoa que não seja o responsável legal pelo CNPJ da empresa. 

 
A Proposta deverá conter preços unitários e totais em algarismos, 

devidamente totalizado, observando-se o valor máximo permitido. O valor 
global da proposta deverá ser o resultado da soma dos totais dos preços 
unitários. 

 
O envelope contendo a proposta, deverá ser entregue, fechado no local 

indicado ou via e-mail institucional (gentedefibra@assema.org.br), até a data 
limite estabelecida neta Carta Convite. 
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6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 
A entrega dos produtos será de imediato conforme prazo acordado  neste 

instrumento.  
 
Será de responsabilidade da empresa licitante, emitir a nota fiscal válida, 

devidamente assinada, no ato do pagamento do produto. Não será permitido o 
pagamento do objeto licitado sem apresentação de Nota fiscal válida.   

 
7. DO PAGAMENTO 
O pagamento será feito pela contratante, após a verificação da qualidade e 

quantidade do produto, em conta corrente da contratada, obrigatoriamente do 
Banco do Brasil, acompanhado de Nota Fiscal válida. É vedado qualquer tipo 
de pagamento em espécie ou cheque ao portador.  

 
8. DO PROCESSO DA LICITAÇÃO E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

DAS PROPOSTAS 
Os envelopes contendo os documentos exigidos e as propostas das 

empresas participantes serão abertos, pela Comissão de Licitação na data 
estabelecida pela Carta Convite, para conferência da proposta e rubrica dos 
documentos. Neste ato é permitida a presença de representante das empresas 
concorrentes, para efeito de testemunha do ato, sendo vedado o direito à 
argumentações. 

  
A Comissão de Licitação fará um mapa de apuração contendo o resumo 

das propostas e divulgará o resultado. 
 
Verificada a absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, a Comissão  

Julgadora procederá, de imediato, ao desempate, por sorteio. 
 
Será considerado vencedor o licitante habilitado e classificado que estiver 

de pleno acordo com as exigências desta Carta Convite e apresentar o menor 
valor global; 

 
O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, a 

partir da data da sessão de abertura da licitação. 
 
Serão desclassificadas as propostas que: 
- Apresentarem valores superiores a R$ 123.113,50 (cento e vinte e três mil  

cento e treze reais e cinquenta centavos); 
- Não atendam às exigências e requisitos estabelecidos nesta Carta 

Convite ou que venham a impor condições; 
    - Apresentem valores visivelmente inexeqüíveis; 
    - Sejam omissas, vagas ou incapazes de transmitir sua proposta de 

foram clara e objetiva, impedindo um julgamento seguro. 
- Que tenham dívida pública 



 

Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – ASSEMA 
 

 

 
 
 

Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – ASSEMA. 
CNPJ – 12.538.682/0001-70. Endereço: Rua da Prainha, 551, Bairro São Benedito. CEP: 65.725–000 – Pedreiras 

– Maranhão – Brasil. Telefax: ( 99) 3642-2061/2152. E–mail: gentedefibra@assema.org.br. 

 

 
9. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
Após a homologação do resultado, o licitante vencedor será convidado a 

assinar o instrumento contratual, que também será no ato, assinado pelo 
representante legal da contratante. O contrato deverá ter firma reconhecida, 
observado para este feito o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da 
notificação; 

 
10. DAS PENALIDADES 
Caso o licitante/empresa vencedor não compareça para a assinatura do 

contrato no prazo de 05 (cinco) dias a partir da notificação expedida pela 
Comissão de Licitação, sem apresentar qualquer justificativa de fato, 
caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida, ficará 
desclassificado da licitação, podendo ocupar seu lugar o 2º colocado da 
planilha de apuração da licitação. 

 
O contrato de prestação de serviços entre as partes, deverá definir as 

penalidades para os demais casos de descumprimentos dos termos 
estabelecidos nesta Carta Convite. 

 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
- Conforme dispõe a lei em vigor, este convite pode ser anulado, a qualquer 

tempo, por ilegalidade constatada ou provocada em qualquer fase do processo; 
- Os casos omissos neste convite serão resolvidos pela Comissão 
de Licitação, à luz da legislação pertinente; 

 
 
 

 
Pedreiras 01 de agosto de 2016 

 
P/Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – ASSEMA. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Silvianete Matos Carvalho 
Presidente da Comissão de Licitação. 
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AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 015/2016 
 
Modalidade de Licitação Carta Convite 

Critério de Julgamento Menor Preço 

Data da Realização 30 de agosto de 2016 

Horário da Licitação 15:30 hs 

Local/Endereço Sede Própria da ASSEMA, no endereço Rua da Prainha, 
551, Bairro São Benedito. CEP: 65.725–000 – Pedreiras 
– Maranhão – Brasil. 

 
A Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – 

ASSEMA, inscrita no CNPJ nº 12.538.682/0001-70, por intermédio da 
Comissão de Licitação, designada em Ata pela direção executiva da referida 
associação, torna público para conhecimento dos interessados, que encontra-
se aberta licitação na modalidade CARTA CONVITE do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, para a contratação de empresa fornecedora de Equipamentos de 
Laboratório. 

 
1. DO SUPORTE LEGAL 
Esta Licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e 
suas alterações e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
instruções, termos e condições contidas nesta Carta Convite. 
 
2. DO OBJETIVO DA LICITAÇÃO 

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa fornecedora 
de Equipamentos de Laboratório, conforme especificações abaixo, destinadas 
à contratada – ASSEMA - no âmbito do Contrato de Concessão de 
Colaboração Financeira não Reembolsável Nº 14.2.0788.1, celebrado entre o 
BNDES e a ASSEMA.  
 
3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 

Especificação dos Produtos Quantidade Unidade V. Unitário V. Total 

balança de precisão 1 Unidade     

bastão de vidro  2 Unidade     

buretas 50ml com torneira de tefon 2 Unidade     

beker de 1000 ml 5 Unidade     

beker de 100 ml 2 Unidade     

beker de 500 ml  3 Unidade     

centrifuga 1 Unidade     

erlemeyer de 250 ml 3 Unidade     

estufa 1 Unidade     

lovibonde  1 Unidade     

Phagametro     1 Unidade     

pinça para duas buretas 4 Unidade     

pipeta graduada de 10 ml  1/10 2 Unidade     
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pipeta graduada de 5 ml  1/10 2 Unidade     

proveta com tampa de 100 ml 2 Unidade     

suporte pra duas buretas 2 Unidade     

 termometro 0° C A 110°  2 Unidade     

Valor Global R$    

Valor Global com desconto R$  

 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA  

 Poderão participar desta licitação Pessoas Jurídicas com atuação no ramo, 
formalmente convidadas por esta Comissão de Licitação, ou que tenham 
adquirido a informação deste ato convocatório, através de nossos meios de 
comunicação. Além das que manifestarem interesse com antecedência de até 
de 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das Propostas, desde que 
estejam habilitadas no ramo pertinente ao objeto deste convite. 
 

Os licitante/empresas deverão apresentar, devidamente assinados, por 
representante legal, os seguintes documentos: 

 
- Proposta da empresa para atendimento do objeto da Carta Convite, 

conforme indicado. (Anexo I)  
 
- Declaração expressa do responsável pela empresa da inexistência de 

fato impeditivo da habilitação (Anexo II); 
 

5. DA PROPOSTA DE PREÇO 
A Proposta deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa, 

devidamente preenchida (conforme modelo – anexo I) e assinada legivelmente 
pelo responsável legal do CNPJ da empresa. É vedado assinatura ou rubrica 
de qualquer pessoa que não seja o responsável legal pelo CNPJ da empresa. 

 
A Proposta deverá conter preços unitários e totais em algarismos, 

devidamente totalizado, observando-se o valor máximo permitido. O valor 
global da proposta deverá ser o resultado da soma dos totais dos preços 
unitários. 

 
O envelope contendo a proposta, deverá ser entregue, fechado no local 

indicado ou via e-mail institucional (gentedefibra@assema.org.br), até a data 
limite estabelecida neta Carta Convite. 

 
6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 
A entrega dos produtos será de imediato conforme prazo acordado  neste 

instrumento.  
 
Será de responsabilidade da empresa licitante, emitir a nota fiscal válida, 

devidamente assinada, no ato do pagamento do produto. Não será permitido o 
pagamento do objeto licitado sem apresentação de Nota fiscal válida.   
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7. DO PAGAMENTO 
O pagamento será feito pela contratante, após a verificação da qualidade e 

quantidade do produto, em conta corrente da contratada, obrigatoriamente do 
Banco do Brasil, acompanhado de Nota Fiscal válida. É vedado qualquer tipo 
de pagamento em espécie ou cheque ao portador.  

 
8. DO PROCESSO DA LICITAÇÃO E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

DAS PROPOSTAS 
Os envelopes contendo os documentos exigidos e as propostas das 

empresas participantes serão abertos, pela Comissão de Licitação na data 
estabelecida pela Carta Convite, para conferência da proposta e rubrica dos 
documentos. Neste ato é permitida a presença de representante das empresas 
concorrentes, para efeito de testemunha do ato, sendo vedado o direito à 
argumentações. 

  
A Comissão de Licitação fará um mapa de apuração contendo o resumo 

das propostas e divulgará o resultado. 
 
Verificada a absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, a Comissão  

Julgadora procederá, de imediato, ao desempate, por sorteio. 
 
Será considerado vencedor o licitante habilitado e classificado que estiver 

de pleno acordo com as exigências desta Carta Convite e apresentar o menor 
valor global; 

 
O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, a 

partir da data da sessão de abertura da licitação. 
 
Serão desclassificadas as propostas que: 
- Apresentarem valores superiores a R$ 40.353,00 (quarenta mil trezentos 

e cinquenta e três reais); 
- Não atendam às exigências e requisitos estabelecidos nesta Carta 

Convite ou que venham a impor condições; 
    - Apresentem valores visivelmente inexeqüíveis; 
    - Sejam omissas, vagas ou incapazes de transmitir sua proposta de 

foram clara e objetiva, impedindo um julgamento seguro. 
- Que tenham dívida pública 
 
9. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
Após a homologação do resultado, o licitante vencedor será convidado a 

assinar o instrumento contratual, que também será no ato, assinado pelo 
representante legal da contratante. O contrato deverá ter firma reconhecida, 
observado para este feito o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da 
notificação; 

 
10. DAS PENALIDADES 
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Caso o licitante/empresa vencedor não compareça para a assinatura do 
contrato no prazo de 05 (cinco) dias a partir da notificação expedida pela 
Comissão de Licitação, sem apresentar qualquer justificativa de fato, 
caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida, ficará 
desclassificado da licitação, podendo ocupar seu lugar o 2º colocado da 
planilha de apuração da licitação. 

 
O contrato de prestação de serviços entre as partes, deverá definir as 

penalidades para os demais casos de descumprimentos dos termos 
estabelecidos nesta Carta Convite. 

 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
- Conforme dispõe a lei em vigor, este convite pode ser anulado, a qualquer 

tempo, por ilegalidade constatada ou provocada em qualquer fase do processo; 
- Os casos omissos neste convite serão resolvidos pela Comissão 
de Licitação, à luz da legislação pertinente; 

 
 
 

 
 
 

Pedreiras 01 de agosto de 2016. 
 
 

 
P/Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – ASSEMA. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Silvianete Matos Carvalho 
Presidente da Comissão de Licitação. 
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AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 016/2016 
 
Modalidade de Licitação Carta Convite 

Critério de Julgamento Menor Preço 

Data da Realização 15 de agosto de 2016 

Horário da Licitação 15:30 hs 

Local/Endereço Sede Própria da ASSEMA, no endereço Rua da Prainha, 
551, Bairro São Benedito. CEP: 65.725–000 – Pedreiras 
– Maranhão – Brasil. 

 
A Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – 

ASSEMA, inscrita no CNPJ nº 12.538.682/0001-70, por intermédio da 
Comissão de Licitação, designada em Ata pela direção executiva da referida 
associação, torna público para conhecimento dos interessados, que encontra-
se aberta licitação na modalidade CARTA CONVITE do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, para a contratação de empresa fornecedora de Equipamentos de 
Proteção Individual para Motoqueiros. 

 
1. DO SUPORTE LEGAL 
Esta Licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e 
suas alterações e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
instruções, termos e condições contidas nesta Carta Convite. 
 
2. DO OBJETIVO DA LICITAÇÃO 

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa fornecedora 
de Equipamentos de Proteção Individual para Motoqueiros, conforme 
especificações abaixo, destinadas à contratada – ASSEMA - no âmbito do 
Contrato de Concessão de Colaboração Financeira não Reembolsável Nº 
14.2.0788.1, celebrado entre o BNDES e a ASSEMA.  
 
3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 

Especificação dos Produtos Quantidade Unidade 
V. 

Unitário 
V. Total 

calça + jaqueta de 
chuva 8 Unidade     

capacete 8 Unidade     

luvas para piloto de motocicleta 9 pares     

Valor Global R$    

Valor Global com desconto R$  

 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA  

 Poderão participar desta licitação Pessoas Jurídicas com atuação no ramo, 
formalmente convidadas por esta Comissão de Licitação, ou que tenham 
adquirido a informação deste ato convocatório, através de nossos meios de 
comunicação. Além das que manifestarem interesse com antecedência de até 
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de 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das Propostas, desde que 
estejam habilitadas no ramo pertinente ao objeto deste convite. 
 

Os licitante/empresas deverão apresentar, devidamente assinados, por 
representante legal, os seguintes documentos: 

 
- Proposta da empresa para atendimento do objeto da Carta Convite, 

conforme indicado. (Anexo I)  
 
- Declaração expressa do responsável pela empresa da inexistência de 

fato impeditivo da habilitação (Anexo II); 
 

5. DA PROPOSTA DE PREÇO 
A Proposta deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa, 

devidamente preenchida (conforme modelo – anexo I) e assinada legivelmente 
pelo responsável legal do CNPJ da empresa. É vedado assinatura ou rubrica 
de qualquer pessoa que não seja o responsável legal pelo CNPJ da empresa. 

 
A Proposta deverá conter preços unitários e totais em algarismos, 

devidamente totalizado, observando-se o valor máximo permitido. O valor 
global da proposta deverá ser o resultado da soma dos totais dos preços 
unitários. 

 
O envelope contendo a proposta, deverá ser entregue, fechado no local 

indicado ou via e-mail institucional (gentedefibra@assema.org.br), até a data 
limite estabelecida neta Carta Convite. 

 
6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 
A entrega dos produtos será de imediato conforme prazo acordado  neste 

instrumento.  
 
Será de responsabilidade da empresa licitante, emitir a nota fiscal válida, 

devidamente assinada, no ato do pagamento do produto. Não será permitido o 
pagamento do objeto licitado sem apresentação de Nota fiscal válida.   

 
7. DO PAGAMENTO 
O pagamento será feito pela contratante, após a verificação da qualidade e 

quantidade do produto, em conta corrente da contratada, obrigatoriamente do 
Banco do Brasil, acompanhado de Nota Fiscal válida. É vedado qualquer tipo 
de pagamento em espécie ou cheque ao portador.  

 
8. DO PROCESSO DA LICITAÇÃO E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

DAS PROPOSTAS 
Os envelopes contendo os documentos exigidos e as propostas das 

empresas participantes serão abertos, pela Comissão de Licitação na data 
estabelecida pela Carta Convite, para conferência da proposta e rubrica dos 

mailto:gentedefibra@assema.org.br


 

Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – ASSEMA 
 

 

 
 
 

Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – ASSEMA. 
CNPJ – 12.538.682/0001-70. Endereço: Rua da Prainha, 551, Bairro São Benedito. CEP: 65.725–000 – Pedreiras 

– Maranhão – Brasil. Telefax: ( 99) 3642-2061/2152. E–mail: gentedefibra@assema.org.br. 

 

documentos. Neste ato é permitida a presença de representante das empresas 
concorrentes, para efeito de testemunha do ato, sendo vedado o direito à 
argumentações. 

  
A Comissão de Licitação fará um mapa de apuração contendo o resumo 

das propostas e divulgará o resultado. 
 
Verificada a absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, a Comissão  

Julgadora procederá, de imediato, ao desempate, por sorteio. 
 
Será considerado vencedor o licitante habilitado e classificado que estiver 

de pleno acordo com as exigências desta Carta Convite e apresentar o menor 
valor global; 

 
O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, a 

partir da data da sessão de abertura da licitação. 
 
Serão desclassificadas as propostas que: 
- Apresentarem valores superiores a R$ 3.270,00 (três mil duzentos e 

setenta reais); 
- Não atendam às exigências e requisitos estabelecidos nesta Carta 

Convite ou que venham a impor condições; 
    - Apresentem valores visivelmente inexeqüíveis; 
    - Sejam omissas, vagas ou incapazes de transmitir sua proposta de 

foram clara e objetiva, impedindo um julgamento seguro. 
- Que tenham dívida pública 
 
9. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
Após a homologação do resultado, o licitante vencedor será convidado a 

assinar o instrumento contratual, que também será no ato, assinado pelo 
representante legal da contratante. O contrato deverá ter firma reconhecida, 
observado para este feito o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da 
notificação; 

 
10. DAS PENALIDADES 
Caso o licitante/empresa vencedor não compareça para a assinatura do 

contrato no prazo de 05 (cinco) dias a partir da notificação expedida pela 
Comissão de Licitação, sem apresentar qualquer justificativa de fato, 
caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida, ficará 
desclassificado da licitação, podendo ocupar seu lugar o 2º colocado da 
planilha de apuração da licitação. 

 
O contrato de prestação de serviços entre as partes, deverá definir as 

penalidades para os demais casos de descumprimentos dos termos 
estabelecidos nesta Carta Convite. 
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11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
- Conforme dispõe a lei em vigor, este convite pode ser anulado, a qualquer 

tempo, por ilegalidade constatada ou provocada em qualquer fase do processo; 
- Os casos omissos neste convite serão resolvidos pela Comissão 
de Licitação, à luz da legislação pertinente; 

 
 

 
 
 

Pedreiras 01 de agosto de 2016. 
 
 

 
P/Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – ASSEMA. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Silvianete Matos Carvalho 
Presidente da Comissão de Licitação. 
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AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 017/2016 
 
Modalidade de Licitação Carta Convite 

Critério de Julgamento Menor Preço 

Data da Realização 30 de agosto de 2016 

Horário da Licitação 15:30 hs 

Local/Endereço Sede Própria da ASSEMA, no endereço Rua da Prainha, 
551, Bairro São Benedito. CEP: 65.725–000 – Pedreiras 
– Maranhão – Brasil. 

 
A Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – 

ASSEMA, inscrita no CNPJ nº 12.538.682/0001-70, por intermédio da 
Comissão de Licitação, designada em Ata pela direção executiva da referida 
associação, torna público para conhecimento dos interessados, que encontra-
se aberta licitação na modalidade CARTA CONVITE do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, para a contratação de empresa fornecedora de Reboque para 
Motocicleta. 

 
1. DO SUPORTE LEGAL 
Esta Licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e 
suas alterações e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
instruções, termos e condições contidas nesta Carta Convite. 
 
2. DO OBJETIVO DA LICITAÇÃO 

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa fornecedora 
de Reboque para Motocicleta, conforme especificações abaixo, destinadas à 
contratada – ASSEMA - no âmbito do Contrato de Concessão de Colaboração 
Financeira não Reembolsável Nº 14.2.0788.1, celebrado entre o BNDES e a 
ASSEMA.  
 
3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 

Especificação dos Produtos Quantidade Unidade 
V. 

Unitário 
V. Total 

Reboque carrocinha para 
motocicleta 

2 Unidade     

Valor Global R$    

Valor Global com desconto R$  

 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA  

 Poderão participar desta licitação Pessoas Jurídicas com atuação no ramo, 
formalmente convidadas por esta Comissão de Licitação, ou que tenham 
adquirido a informação deste ato convocatório, através de nossos meios de 
comunicação. Além das que manifestarem interesse com antecedência de até 
de 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das Propostas, desde que 
estejam habilitadas no ramo pertinente ao objeto deste convite. 
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Os licitante/empresas deverão apresentar, devidamente assinados, por 
representante legal, os seguintes documentos: 

 
- Proposta da empresa para atendimento do objeto da Carta Convite, 

conforme indicado. (Anexo I)  
 
- Declaração expressa do responsável pela empresa da inexistência de 

fato impeditivo da habilitação (Anexo II); 
 

5. DA PROPOSTA DE PREÇO 
A Proposta deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa, 

devidamente preenchida (conforme modelo – anexo I) e assinada legivelmente 
pelo responsável legal do CNPJ da empresa. É vedado assinatura ou rubrica 
de qualquer pessoa que não seja o responsável legal pelo CNPJ da empresa. 

 
A Proposta deverá conter preços unitários e totais em algarismos, 

devidamente totalizado, observando-se o valor máximo permitido. O valor 
global da proposta deverá ser o resultado da soma dos totais dos preços 
unitários. 

 
O envelope contendo a proposta, deverá ser entregue, fechado no local 

indicado ou via e-mail institucional (gentedefibra@assema.org.br), até a data 
limite estabelecida neta Carta Convite. 

 
6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 
A entrega dos produtos será de imediato conforme prazo acordado  neste 

instrumento.  
 
Será de responsabilidade da empresa licitante, emitir a nota fiscal válida, 

devidamente assinada, no ato do pagamento do produto. Não será permitido o 
pagamento do objeto licitado sem apresentação de Nota fiscal válida.   

 
7. DO PAGAMENTO 
O pagamento será feito pela contratante, após a verificação da qualidade e 

quantidade do produto, em conta corrente da contratada, obrigatoriamente do 
Banco do Brasil, acompanhado de Nota Fiscal válida. É vedado qualquer tipo 
de pagamento em espécie ou cheque ao portador.  

 
8. DO PROCESSO DA LICITAÇÃO E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

DAS PROPOSTAS 
Os envelopes contendo os documentos exigidos e as propostas das 

empresas participantes serão abertos, pela Comissão de Licitação na data 
estabelecida pela Carta Convite, para conferência da proposta e rubrica dos 
documentos. Neste ato é permitida a presença de representante das empresas 
concorrentes, para efeito de testemunha do ato, sendo vedado o direito à 
argumentações. 
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A Comissão de Licitação fará um mapa de apuração contendo o resumo 

das propostas e divulgará o resultado. 
 
Verificada a absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, a Comissão  

Julgadora procederá, de imediato, ao desempate, por sorteio. 
 
Será considerado vencedor o licitante habilitado e classificado que estiver 

de pleno acordo com as exigências desta Carta Convite e apresentar o menor 
valor global; 

 
O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, a 

partir da data da sessão de abertura da licitação. 
 
Serão desclassificadas as propostas que: 
- Apresentarem valores superiores a R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 
- Não atendam às exigências e requisitos estabelecidos nesta Carta 

Convite ou que venham a impor condições; 
    - Apresentem valores visivelmente inexeqüíveis; 
    - Sejam omissas, vagas ou incapazes de transmitir sua proposta de 

foram clara e objetiva, impedindo um julgamento seguro. 
- Que tenham dívida pública 
 
9. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
Após a homologação do resultado, o licitante vencedor será convidado a 

assinar o instrumento contratual, que também será no ato, assinado pelo 
representante legal da contratante. O contrato deverá ter firma reconhecida, 
observado para este feito o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da 
notificação; 

 
10. DAS PENALIDADES 
Caso o licitante/empresa vencedor não compareça para a assinatura do 

contrato no prazo de 05 (cinco) dias a partir da notificação expedida pela 
Comissão de Licitação, sem apresentar qualquer justificativa de fato, 
caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida, ficará 
desclassificado da licitação, podendo ocupar seu lugar o 2º colocado da 
planilha de apuração da licitação. 

 
O contrato de prestação de serviços entre as partes, deverá definir as 

penalidades para os demais casos de descumprimentos dos termos 
estabelecidos nesta Carta Convite. 

 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
- Conforme dispõe a lei em vigor, este convite pode ser anulado, a qualquer 

tempo, por ilegalidade constatada ou provocada em qualquer fase do processo; 
- Os casos omissos neste convite serão resolvidos pela Comissão 
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de Licitação, à luz da legislação pertinente; 
 
 
 

 
 

Pedreiras 01 de agosto de 2016. 
 
 

 
P/Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – ASSEMA. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Silvianete Matos Carvalho 
Presidente da Comissão de Licitação. 
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AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 018/2016 
 
Modalidade de Licitação Carta Convite 

Critério de Julgamento Menor Preço 

Data da Realização 30 de agosto de 2016 

Horário da Licitação 15:30 hs 

Local/Endereço Sede Própria da ASSEMA, no endereço Rua da Prainha, 
551, Bairro São Benedito. CEP: 65.725–000 – Pedreiras 
– Maranhão – Brasil. 

 
A Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – 

ASSEMA, inscrita no CNPJ nº 12.538.682/0001-70, por intermédio da 
Comissão de Licitação, designada em Ata pela direção executiva da referida 
associação, torna público para conhecimento dos interessados, que encontra-
se aberta licitação na modalidade CARTA CONVITE do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, para a contratação de Empresa seguradora de Veículo. 

 
1. DO SUPORTE LEGAL 
Esta Licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e 
suas alterações e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
instruções, termos e condições contidas nesta Carta Convite. 
 
2. DO OBJETIVO DA LICITAÇÃO 

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa seguradora 
de veículo, conforme especificações abaixo, destinadas à contratada – 
ASSEMA - no âmbito do Contrato de Concessão de Colaboração Financeira 
não Reembolsável Nº 14.2.0788.1, celebrado entre o BNDES e a ASSEMA.  
 
3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 

Especificação dos Produtos Quantidade Unidade V. Unitário V. Total 

Contratação de seguro veículo Pick up, 
Cabine dupla, diesel, 4X4. 

1 serviço     

Valor Global R$    

 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA  

 Poderão participar desta licitação Pessoas Jurídicas com atuação no ramo, 
formalmente convidadas por esta Comissão de Licitação, ou que tenham 
adquirido a informação deste ato convocatório, através de nossos meios de 
comunicação. Além das que manifestarem interesse com antecedência de até 
de 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das Propostas, desde que 
estejam habilitadas no ramo pertinente ao objeto deste convite. 

Os licitante/empresas deverão apresentar, devidamente assinados, por 
representante legal, os seguintes documentos: 
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- Proposta da empresa para atendimento do objeto da Carta Convite, 
conforme indicado. (Anexo I)  

- Declaração expressa do responsável pela empresa da inexistência de 
fato impeditivo da habilitação (Anexo II); 

 
5. DA PROPOSTA DE PREÇO 

A Proposta deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa, 
devidamente preenchida (conforme modelo – anexo I) e assinada legivelmente 
pelo responsável legal do CNPJ da empresa. É vedado assinatura ou rubrica 
de qualquer pessoa que não seja o responsável legal pelo CNPJ da empresa. 

A Proposta deverá conter preços unitários e totais em algarismos, 
devidamente totalizado, observando-se o valor máximo permitido. O valor 
global da proposta deverá ser o resultado da soma dos totais dos preços 
unitários. 

O envelope contendo a proposta, deverá ser entregue, fechado no local 
indicado ou via e-mail institucional (gentedefibra@assema.org.br), até a data 
limite estabelecida neta Carta Convite. 

 
6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 
A entrega dos produtos será de imediato conforme prazo acordado  neste 

instrumento.  
Será de responsabilidade da empresa licitante, emitir a nota fiscal válida, 

devidamente assinada, no ato do pagamento do produto. Não será permitido o 
pagamento do objeto licitado sem apresentação de Nota fiscal válida.   

 
7. DO PAGAMENTO 
O pagamento será feito pela contratante, após a verificação da qualidade e 

quantidade do produto, em conta corrente da contratada, obrigatoriamente do 
Banco do Brasil, acompanhado de Nota Fiscal válida. É vedado qualquer tipo 
de pagamento em espécie ou cheque ao portador.  

 
8. DO PROCESSO DA LICITAÇÃO E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

DAS PROPOSTAS 
Os envelopes contendo os documentos exigidos e as propostas das 

empresas participantes serão abertos, pela Comissão de Licitação na data 
estabelecida pela Carta Convite, para conferência da proposta e rubrica dos 
documentos. Neste ato é permitida a presença de representante das empresas 
concorrentes, para efeito de testemunha do ato, sendo vedado o direito à 
argumentações. 

 A Comissão de Licitação fará um mapa de apuração contendo o resumo 
das propostas e divulgará o resultado. 

Verificada a absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, a Comissão  
Julgadora procederá, de imediato, ao desempate, por sorteio. 

Será considerado vencedor o licitante habilitado e classificado que estiver 
de pleno acordo com as exigências desta Carta Convite e apresentar o menor 
valor global; 
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O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, a 
partir da data da sessão de abertura da licitação. 

Serão desclassificadas as propostas que: 
- Apresentarem valores superiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais); 
- Não atendam às exigências e requisitos estabelecidos nesta Carta 

Convite ou que venham a impor condições; 
    - Apresentem valores visivelmente inexeqüíveis; 
    - Sejam omissas, vagas ou incapazes de transmitir sua proposta de 

foram clara e objetiva, impedindo um julgamento seguro. 
- Que tenham dívida pública 
9. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
Após a homologação do resultado, o licitante vencedor será convidado a 

assinar o instrumento contratual, que também será no ato, assinado pelo 
representante legal da contratante. O contrato deverá ter firma reconhecida, 
observado para este feito o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da 
notificação; 

10. DAS PENALIDADES 
Caso o licitante/empresa vencedor não compareça para a assinatura do 

contrato no prazo de 05 (cinco) dias a partir da notificação expedida pela 
Comissão de Licitação, sem apresentar qualquer justificativa de fato, 
caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida, ficará 
desclassificado da licitação, podendo ocupar seu lugar o 2º colocado da 
planilha de apuração da licitação. 

O contrato de prestação de serviços entre as partes, deverá definir as 
penalidades para os demais casos de descumprimentos dos termos 
estabelecidos nesta Carta Convite. 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
- Conforme dispõe a lei em vigor, este convite pode ser anulado, a qualquer 

tempo, por ilegalidade constatada ou provocada em qualquer fase do processo; 
- Os casos omissos neste convite serão resolvidos pela Comissão 
de Licitação, à luz da legislação pertinente; 

 
 

Pedreiras 01 de agosto de 2016. 
 

 
P/Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – ASSEMA. 

 

 
 
 
 
 

Silvianete Matos Carvalho 
Presidente da Comissão de Licitação. 

 


