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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCâNTARA

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 20/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 20/2019- SRP
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Administração.
OBJETO: Registro de Preços de material de limpeza em geral,
para  atender  as  necessidades  das  Secretarias  e  Órgãos
pertencentes à Prefeitura Municipal de Alcântara – MA.
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Alcântara, no
uso  das  prerrogativas  que  lhe  confere  a  lei,  comunica  aos
interessados  que  a  licitação  marcada  para  10/12/2019,  às
10h00min,  na  sala  de  reunião  da  Prefeitura  Municipal  de
Alcântara -MA, localizada na Praça da Matriz, 01 – Centro, está
SUSPENSA em virtude da necessidade de alterações no Edital.
Após  serem  realizadas  as  referidas  alterações,  o  Aviso  de
Licitação e Edital serão republicados com uma nova data para
abertura do certame.
INFORMAÇÕES:  Departamento  de  Licitações  da  Prefeitura
Municipal de Alcântara, sito à Praça da Matriz, 01 – Centro -
65.250-000 - Alcântara – Maranhão.
 
Alcântara (MA), 06 de dezembro de 2019.
 
Patrícia Maria Freire Macedo
Pregoeira do Município de Alcântara-MA

Publicado por: PATRICIA MARIA FREIRE MACEDO
Código identificador: e9f0d4829028d7f7645b68e97e78d9d4

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAíBA

DECRETO Nº 140, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2019

DECRETO  Nº  140,  DE  06  DE  DEZEMBRO  DE  2019.
 “Dispõe sobre o recesso natalino e de final de ano, e dá
outras providências.”  O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO
PARNAÍBA, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições
legais  que  lhe  confere  a  Lei  Orgânica  Municipal,   -
CONSIDERANDO a necessidade e interesse da administração
pública em adequar seus serviços e o fato de que se aproximam
as festas de final de ano, período em que os órgãos públicos
entram em recesso;  DECRETA -  Art.  1º  Fica  estabelecido
recesso  no  funcionamento  da  Prefeitura  Municipal  de  Alto
Parnaíba  e  demais  órgãos  do  Poder  Público  Municipal,  no
período de 23 de dezembro de 2019 (segunda-feira) à 01 de
janeiro  de  2020  (quarta-feira),  período  no  qual  poderá  ser
definido o sistema de revezamento de servidores por órgãos da
Administração  Pública  Municipal  para  cumprir  obrigações
essenciais  assumidas  pela  Municipalidade,  retornando
normalmente no dia 02 de janeiro de 2020 (quinta-feira).  Art.
2º  Exclui-se  do  ponto  facultativo  os  serviços  de  natureza
essenciais e de interesse público, mantendo-se inalteradas as
atividades,  como:  limpeza  pública,  iluminação  pública,
segurança, serviço de atendimento móvel de urgência –
SAMU,  atendimentos  de  urgência  e  emergência  no
Hospital  Municipal,  matadouro  público  e  congêneres.
 Art.  3º.  Este  Decreto  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação,  com  efeitos  retroativos  a  data  da  assinatura,
ficando  revogadas  as  disposições  em  contrário.  -   -  Dê-se
ciência,  registre-se  e  publique-se na imprensa oficial  e  sítio
deste poder executivo (altoparnaiba.ma.gov.br), para que surta
seus efeitos legais. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DE ALTO PARNAÍBA, ESTADO DO MARANHÃO, AOS SEIS
DIAS  DO  MÊS  DE  DEZEMBRO  DE  2019.  RUBENS
SUSSUMU OGASAWARA - Prefeito Municipal.

Publicado por: ROMULLO BATISTA BIAH
Código identificador: 8dd0db57e7c1dbe0123fdee37c12b423

SELEÇÃO SIMPLIFICADA INTERNA PARA SELEÇÃO

SELEÇÃO SIMPLIFICADA INTERNA PARA SELEÇÃO DE
COORDENADOR  DO  POLO  UNIVERSITÁRIO  DE  ALTO
PARNAÍBA  MA,  POLO  DE  APOIO  PRESENCIAL  NO
SISTEMA  UNIVERSIDADE  ABERTA  DO  BRASIL  -  A
Prefeitura  do  Município  de  Alto  Parnaíba  MA,  através  da
Secretaria  Municipal  de  Educação,  faz  saber  que  estarão
abertas, no período de 09 a 13 de dezembro de 2019,  as
inscrições para o Processo Seletivo Interno Simplificado para a
seleção de coordenador do polo universitário de Alto Parnaíba
MA, polo de apoio presencial no sistema Universidade Aberta
do Brasil (UAB), conforme especificações contidas na Portaria
CAPES  Nº  183/2016,  Portaria  CAPES  Nº  15/2017,  Portaria
CAPES Nº 153/2018 e Portaria CAPES Nº 249/2018.  -  DAS
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES -  A  presente  seleção  tem
como objetivo indicar para a CAPES 01 (um) coordenador do
Polo de Apoio Presencial no sistema Universidade Aberta do
Brasil (UAB), através de processo público de seleção prevista na
Portaria CAPES Nº 249 de 08 de novembro de 2018. - 1.1. A
presente seleção não gera qualquer vínculo empregatício, seja
ele  de  natureza  estatutária  ou  celetista.  A  seleção  será
realizada  para  o  período  de  quatro  anos,  2019  a  2022,  na
qualidade de bolsista da UAB/CAPES. - 1.2. As atribuições, pré-
requisitos e atividades do bolsista estão discriminados neste
edital. - 1.3. A participação do candidato implica ciência dos
requisitos exigidos para a vaga e tácita aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não
poderá  alegar  desconhecimento.  -  1.4.  O  cronograma  de
atividades do presente processo seletivo seguirá os seguintes
requisitos:--
ATIVIDADE DATA/PERÍODO
Publicação do Edital 05 de dezembro de 2019

Inscrições-- 09 a 13 de dezembro de 2019--(Das 08h às 12h na
recepção da Secretaria Municipal de Educação)

Resultado preliminar da Prova de Avaliação Curricular de Títulos e
Documentos

17 de dezembro de 2019
 

Recurso contra o resultado preliminar da Prova de Avaliação Curricular
de Títulos e Documentos

18 de dezembro de 2019
(Das 08h às 12h na recepção da Secretaria
Municipal de Educação)

Resultado do julgamento dos recursos e 19 de dezembro de 2019Convocação para a Entrevista
Realização das Entrevistas A agendar
Resultado preliminar das Entrevistas Até 24h após a entrevista

Recurso contra o resultado preliminar das --Entrevistas
Até 24h após a divulgação
(Das 08h às 12h na recepção da Secretaria
Municipal de Educação)

Resultado Final Até 48h após prazo final do resultado preliminar
das Entrevistas

Início do exercício A agendar

 -  1.5.  As  datas  estabelecidas  neste  Edital  poderão  sofrer
alteração  enquanto  não  consumada  a  fase  que  lhe  disser
respeito.1.6 Conforme Portaria CAPES nº183 de 21 de outubro
de 2016, Portaria CAPES nº 15 de 23 de janeiro de 2017, e
Portaria CAPES nº 139 de 13 de julho de 2017, será concedida
bolsa ao Coordenador do Polo no valor de R$ 1100 (mil e cem
reais) desde que: - I - O polo de vínculo esteja ativo e com pelo
menos 50 alunos no âmbito do Sistema de Gestão da UAB; --II -
Não  acumule  bolsa  de  nenhum  programa  de  estudo  ou
pesquisa.  -  1.7.  As bolsas do Sistema UAB não poderão ser
acumuladas com bolsas cujo pagamento tenha por base a Lei Nº
11.273/2006 e com outras bolsas concedidas pela CAPES, CNPq
ou  FNDE,  exceto  quando  expressamente  admitido  em
regulamentação  própria.  -  DOS  REQUISITOS  -  2.1  São
requisitos mínimos para a inscrição neste processo seletivo: -
Ser  professor  efetivo  da  rede  municipal  de  ensino  de  Alto
Parnaíba  MA;  -  Possuir,  no  mínimo,  03  (três)  anos  de
experiência  de  magistério  na  Educação  Básica;  -  Ter
experiência de no mínimo 1 (um) ano em EaD (Educação a
distancia), ou possuir certificado de no mínimo 180 horas nessa
área;  -  Ter  disponibilidade  para  jornada  de  trabalho  de  30
(trinta)  horas  semanais,  em  02  (dois)  turnos,  totalmente
cumpridas  no  interior  do  polo;  -  Ter  disponibilidade  para
trabalhar aos sábados e, às vezes, aos domingos; - Ser portador
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de diploma de graduação cursada em instituição reconhecida
pelo MEC; - Não ter sofrido penalidade, por qualquer tipo de
ilícito, nos últimos 05 (cinco) anos, apresentando para tanto a
certidão  da  SEMED  (Secretaria  Municipal  de  Educação);  -
Residir no município de Alto Parnaíba MA; - Não estar de carga
horária reduzida; - Não estar acumulando ilegalmente cargos
públicos.  -  2.2  Para  os  efeitos  desta  norma  considera-se
professor da educação básica o docente que tenha atuado em
sala de aula em qualquer das três etapas da educação básica
sendo  elas  pré-escola,  ensino  fundamental  e  ensino  médio
conforme estabelecido na Lei de diretrizes e bases da educação
nacional,  Lei  nº  9394 de  20  de  dezembro  de  1996.  -  DAS
ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR DE POLO DE APOIO
PRESENCIAL UAB - 3.1 Conforme a Portaria 153 de 12 de
julho  de  2018,  O  Coordenador  do  Polo  desenvolverá  suas
atividades no polo de educação a distância no município ao qual
ele foi selecionado para atuar, sendo suas tarefas voltadas para
atividades típicas de gestão e administração do espaço do polo
no  âmbito  do  Sistema  UAB,  sendo  elas:  -  Apoiar  as  ações
gerenciais da Capes e as acadêmicas das IPES; - Acompanhar,
executar e coordenar as atividades administrativas do polo; -
Orquestrar junto as IPES presentes no polo, a distribuição e o
uso  das  instalações  para  a  realização  das  atividades  dos
diversos cursos; - Garantir a prioridade de uso da infraestrutura
do polo às atividades da UAB quando for o caso;  Articular-se
com  o  mantenedor  do  Polo  com  o  objetivo  de  prover  as
necessidades materiais de pessoal e de ampliação do polo; -
Acompanhar as  atividades de ensino presenciais  no que diz
respeito  às  necessidades  administrativas;  -  Acompanhar  e
gerenciar  o  recebimento  de  materiais  no  polo;--Dialogar  e
trabalhar de forma integrada e colaborativa com o assistente à
docência, os tutores e os alunos; - Em parceria com o assistente
à  docência,  atuar  na  organização  de  toda  a  estrutura  de
atendimento  da  tutoria  presencial  incluindo  definição  de
horários  e  escala  das  sessões,  coordenação,  aplicação  das
aval iações  e  at iv idades  presencia is  e  poster ior
acompanhamento; - Articular com os respectivos sistemas dos
municípios de atuação do polo as ofertas e reofertas dos editais
vigentes;  -  Planejar,  em conjunto  com as  IPES,  a  edição  e
reedição  de  cursos;  -  Realizar  eventos  acadêmicos  e  de
integração do polo à comunidade; - Conhecer a estrutura de
funcionamento  do  polo  e  das  IPES  atuantes  no  mesmo;  -
Participar  das  atividades  de  Capacitação  e  atualização
conforme a competência de cada ator; - Elaborar e encaminhar
à COAP/DED/CAPES e a IPES relatórios periódicos de acordo
com definições da Diretoria de Educação a Distância - DED; -
Relatar problemas enfrentados pelos alunos ao coordenador de
curso  e  à  Capes;  -  Organizar,  a  partir  de  dados  das  IPES
presentes no polo, calendário acadêmico e administrativo que
regulamente  as  atividades  nos  diversos  cursos;  -  Receber  e
prestar  informações  no  que  couber  aos  órgãos  do  MEC ou
correspondente no caso de polos estaduais; - Promover ações
de  permanência  dos  estudantes  no  curso  visando  o
aproveitamento  e  a  diminuição  da  evasão;--Participar  e
colaborar com o processo de acolhimento dos alunos nos Polos
UAB;  -  Estabelecer  contato  permanente  com  os  alunos,
divulgando  as  ações  sob  sua  responsabilidade  no  polo,
buscando saber as suas dificuldades e razão de ausências, a fim
de promover a sua permanência e aproveitamento no curso; -
Estar ciente do calendário e dos cronogramas das disciplinas e
das atividades no polo a cada semestre; - Articular-se com a
DED/CAPES com o objetivo de realizar a gestão do polo de
acordo com suas orientações. - 5. DAS INSCRIÇÕES - 5.1 As
inscrições para o presente processo seletivo serão realizadas
gratuitamente de acordo com o cronograma do item 1.4 deste
edital,  exclusivamente na Secretaria Municipal  de Educação,
Praça Vereador Homerino Segadilha, 05, centro, Alto Parnaíba
– MA. - 5.2 Antes de realizar a inscrição, o interessado deverá
certificar-se dos requisitos específicos. - 5.3 O candidato deverá
efetuar  sua  inscrição  somente  após  tomar  conhecimento  de

todos os requisitos e condições exigidas neste Edital e em seus
Anexos.  -  5.4  A  inscrição  do  candidato  implicará  no
conhecimento  e  na  aceitação  das  normas  e  condições
estabelecidas neste Edital  e seus Anexos,  sendo que após a
realização  da  inscrição,  o  candidato  não  poderá  alegar
desconhecimento. - 5.5 Os atos, editais, avisos, comunicados e
outras  informações  pertinentes  a  este  Processo  Seletivo
Simplificado serão sempre afixados nos quadros de aviso da
Secretaria Municipal de Educação, Praça Vereador Homerino
Segadilha,  05,  centro  ou  no  mural  da  Prefeitura  Municipal,
situada na Avenida Rio Parnaíba, 820 – Centro, na cidade de
A l t o  P a r n a í b a  –  M A ,  o u t r a s  i n f o r m a ç õ e s :
http: / /altoparnaiba.ma.gov.br/  -  5.6  É  de  inteira
responsabilidade  do  candidato  acompanhar  a  divulgação  de
todos  os  atos  deste  edital,  avisos,  comunicados  e  outras
informações pertinentes a esse processo seletivo, os quais serão
sempre afixados nos locais especificados no item anterior. - 5.7
As inscrições serão realizadas no local indicado no item 4.1,
onde deverão ser apresentados os documentos em envelope A4
lacrado,  contendo  cópia  e  apresentar  o  original  no  dia  da
entrevista,  em  caso  de  classificação,  exigidos  neste  Edital
acompanhados da ficha de inscrição. .5.8 O candidato deverá
obrigatoriamente preencher a ficha de inscrição, em duas vias,
devendo uma delas, estar afixada na frente do envelope com a
documentação exigida e a outra na parte interna do envelope
que deverá  ser  entregue lacrado.  -  5.9  O candidato  deverá
apresentar,  no momento da inscrição,  envelope tamanho A4
lacrado  contendo cópia nítida dos  seguintes  documentos:  -
Cédula  de  identidade  (RG);  -  CPF;  -  Diploma de  graduação
cursada em instituição reconhecida pelo MEC; - Portaria (s) de
nomeação ou outro documento que comprove o vínculo efetivo
com a rede municipal de ensino de Alto Parnaíba no cargo de
professor da educação básica; - Documento comprobatório de,
no  mínimo,  03  (três)  anos  de  experiência  de  magistério  na
educação básica; - Comprovação de sua titulação acadêmica,
experiência profissional e/ou formação complementar, conforme
o ANEXO II;--Comprovação de experiência de no mínimo 1 (um)
ano em EaD (Educação a distancia), ou possuir certificado de
no mínimo 180 horas nessa área; - Comprovante de residência
em nome do candidato; - Certidão expedida pela SEMED de que
não sofreu penalidade administrativa nos últimos 05 (cinco) -
anos. - Certidão expedida pelo setor de Recursos Humanos da
Prefeitura  de  Alto  Parnaíba  atestando  que  não  acumula
ilegalmente cargos públicos. - 5.10 O custo com as cópias da
ficha  de  inscrição,  documentos  e  envelope  será  de
responsabilidade  do  candidato.  -  5.11  Não  serão  aceitas
inscrições por meio eletrônico, via postal, fax, condicional, por
procuração  ou  extemporânea.  -  5.12  As  inscrições  serão
analisadas pela Comissão Responsável pelo Processo Seletivo
Simplificado. - 5.13 A Comissão deste Processo Seletivo não se
responsabilizará  por  eventuais  prejuízos  causados  pelo
preenchimento  incorreto  dos  dados  de  inscrição.   -  5.14  O
recebimento  da  documentação  não  supre  a  ausência  de
documentos necessários,  falta  de requisito  ou irregularidade
constatada,  documentos  com  informações  imprecisas,  não
sendo  admitida,  em  hipótese  alguma,  a  juntada  ou  a
substituição posterior de documentos. - 5.15 A documentação
elencada  no  item  5.9,  de  entrega  obrigatória  no  período
estipulado, é exigência para a participação; a não entrega da
mesma  elimina  automaticamente  o  candidato  do  processo
seletivo, que será considerado como ELIMINADO para efeito de
divulgação. - 5.16 Serão considerados DESCLASSIFICADOS os
candidatos  que não tenham entregado a  Ficha de  Inscrição
acompanhada dos documentos obrigatórios. - 5.17 Não serão
aceitos documentos ilegíveis e incompletos. - 5.18 Ao efetuar a
inscrição,  o  candidato  estará  declarando  formalmente  que
preenche  as  condições  estabelecidas  neste  edital.  -  5.19
Verificada, a qualquer tempo, a existência de inscrição que não
atenda a todos os requisitos estabelecidos neste Edital,  esta
será  CANCELADA.  -  5.20  Não  serão  aceitos  pedidos  de
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alteração de informações, nem a juntada de documentos após a
realização das inscrições. - 5.21 As informações prestadas na
Ficha  de  Inscrição  serão  de  inteira  responsabilidade  do
candidato, tendo a Comissão do Processo Seletivo o direito de
excluir  aquele  que  não  preencher  a  Ficha  de  Inscrição,  de
forma completa e legível, ou fornecer dados comprovadamente
inverídicos. 6.11 A nota máxima para a etapa de entrevista será
de 100 (cem) pontos. - 6.12 O candidato que não obtiver, no
mínimo,  50  (cinquenta)  pontos  na  entrevista  será  eliminado
deste processo seletivo. -  6.13. Essa etapa será realizada na
presença  da  Banca  Examinadora  composta  por  03  (três)
profissionais  da  educação,  um  advogado  indicado  pelo
executivo  e  o  Secretário  Municipal  de  Educação.--t--6.14.  O
candidato que chegar atrasado ou não comparecer à Entrevista
será  eliminado  deste  processo  seletivo.  -  6.15  A  ordem de
entrevista  dos  candidatos  será  a  mesma  obtida  em  sua
classificação  na  etapa  de  avaliação  curricular.  -  6.16  No
momento da entrevista, o candidato não poderá receber auxílio
de terceiro, nem utilizar celular ou aparelho eletrônico, com ou
sem acesso à internet. Caso descumpra os comandos contidos
neste  item,  será  eliminado.  -  6.17  Não  será  permitido  ao
candidato assistir  à  entrevista de seu concorrente.  -  6.18 A
Entrevista será realizada conforme o cronograma constante no
item 1.4 e avisos afixados nos locais indicados neste edital. -
6.19 A nota da entrevista será o resultado da média aritmética
das notas atribuídas pelos avaliadores da banca examinadora. -
6.20  Os  integrantes  da  Banca  Examinadora  deste  processo
serão os nomeados pela portaria 028/2019, de 01 de março de
2019. - 6.21 Qualquer cidadão poderá, de forma fundamentada
e por  escrito,  apresentar  impugnação contra a  formação da
banca  examinadora.  -  6.22  A  impugnação  deverá  ser
protocolada  à  comissão  do  seletivo  de  forma  presencial  no
endereço onde está a SEMED nos horários estabelecidos no
item 1.4. - 7. DOS RESULTADOS - 7.1 A nota final (NF) será o
resultado da soma da etapa de Análise Curricular de Títulos e
Documentos  (AC)  -  com a  da  entrevista  (ENT),  seguindo  a
fórmula abaixo: - NF = AC + ENT - 7.2 Os resultados finais do
processo seletivo, incluindo as pontuações da Entrevista e as
decorrentes da análise curricular, serão divulgados nos meios
declarados neste edital. - 7.3 Os candidatos serão classificados
em ordem decrescente de Notas Finais, respeitando os critérios
de  desempate.  -  7.3.1  Os  casos  de  empate  que  venham  a
ocorrer na classificação final dos candidatos serão resolvidos
dando-se prioridade, na ordem de classificação ao candidato
que: - obtiver o maior número de pontos na entrevista--obtiver
maior  tempo de  gestão  pública;--maior  idade;--persistindo  o
empate,  será  procedido  sorteio  pela  Comissão  Municipal  de
Acompanhamento  do  Processo  Seletivo  Público.  -  7.4  É  de
inteira  responsabilidade  do  candidato  acompanhar  os
resultados e demais publicações referentes a este edital. - 7.5
As dúvidas decorrentes deste Edital poderão ser esclarecidas
junto à comissão instalada na SEMED. 8. DAS DISPOSIÇÕES
GERAIS -  8.1 A aprovação no processo seletivo assegurará
apenas a expectativa de direito à concessão da vaga, ficando a
concretização  deste  ato  condicionada  à  observância  das
disposições legais pertinentes, bem como avaliação da CAPES. -
8.2 A inexatidão ou irregularidade de informações, ainda que
constatadas posteriormente, eliminará o candidato do processo
seletivo, declarando-se nulos todos os atos decorrentes de sua
inscrição.  -  8.3  A  inscrição  do  candidato  implicará  o
conhecimento destas normas e o compromisso de cumpri-las.
Em  momento  a lgum  poderá  o  cand ida to  a l egar
desconhecimento das normas estabelecidas neste Edital e suas
respectivas alterações. - 8.4 Será excluído o candidato que, em
qualquer etapa do processo seletivo, utilizar meio fraudulento,
meio ilícito, proibido ou atentar contra a disciplina no local de
realização das inscrições ou das fases de avaliação. - 8.5 Os
recursos deverão ser interpostos, presencialmente, no mesmo
local  onde  ocorreram as  inscrições,  seguindo as  normas  do
edital, bem como o item 1.4, através de formulário constante no

ANEXO IV deste Edital.  -  8.6 A permanência do servidor no
sistema  UAB  dependerá  seu  desempenho.  -  8.8  Os  casos
omissos  serão  resolvidos  pela  Comissão  de  Seleção  da
Secretaria Municipal de Educação de Alto Parnaíba - MA. - 8.9
A  SEMED  poderá,  a  seu  critério,  antes  da  homologação,
suspender,  alterar  ou  cancelar  a  respectiva  seleção,  não
assistindo  aos  candidatos  direito  à  interposição  de  recurso
administrativo  contra  tal  ato.  -  Alto  Parnaíba  -  MA,  01  de
dezembro  de  2019.  Raildson  Rocha  Ascenso--Secretário
Municipal de Educação--Portaria 084/20186. DO PROCESSO
DE SELEÇÃO E SEUS CRITÉRIOS - 6.1. O processo seletivo
será conduzido por uma Comissão de Seleção designada pela
Secretaria  Municipal  de  Educação  e  constará  de  02  (duas)
fases, de caráter classificatório e eliminatório, que consistirão
de Análise Curricular de Títulos e de Documentos (eliminatória
e classificatória) e de Entrevista (classificatória e eliminatória).
-  6.2.  Para  efeito  de  homologação  da  inscrição,  serão
considerados válidos apenas os candidatos que atendam
aos  requisitos.  -  6.3.  A  primeira  fase  de  avaliação  será
composta de Análise Curricular de Títulos e de documentos de
acordo com o ANEXO II. - 6.4. A nota máxima da fase de Análise
Curricular de Títulos e Documentos será 50 (cinquenta) pontos.
-  6.4.1  Será  ELIMINADO  o  candidato  que  não  obtiver,  no
mínimo, 20 (vinte) pontos na Análise Curricular de Títulos e
Documentos.  -  6.5  Nos  documentos  comprobatórios  da
experiência profissional (Anexo II) deverá constar o período
correspondente  à  experiência  profissional.  A  mesma
atividade profissional exercida em diferentes Instituições, em
período concomitante, será pontuada apenas uma vez. - 6.6 As
funções de gestão pública a que se refere o Anexo II  deste
edital compreendem: as de Diretor e Diretor adjunto de Escola
Pública;  Secretário  de  Educação  e  Secretário  Adjunto  de
Educação;  detentor  de  Função  Gratificada  (FG)  ou  Cargo
Comissionado  de  Gestão/Coordenação  departamental  de
Instituições ligadas à Educação. - 6.6.1 O exercício de função de
gestão só contará se for exercido em instituições públicas. - 6.7
Os diplomas ou Certidões de Conclusão de Mestrado e
Doutorado somente serão válidos quando os respectivos
cursos  forem  reconhecidos  pela  CAPES/MEC,  e
observadas às normas que lhes regem a validade, entre as
quais, se for o caso, as pertinentes ao respectivo registro.
No caso dos certificados de especialização, somente serão
validados aqueles cujas Instituições sejam credenciadas
pelo MEC e expedidos conforme legislação vigente. - 6.7.1
Caso  o  registro  do  reconhecimento  pela  CAPES/MEC  não
conste no diploma, o candidato deverá providenciar documento
comprobatório  desse  reconhecimento  junto  à  Instituição  de
Ensino  que  expediu  o  referido  diploma  ou  por  meio  de
impressão das informações a esse respeito, fornecidas pelo site
eletrônico da CAPES/MEC. - 6.8 Os diplomas de cursos de
graduação e de pós-graduação stricto sensu (mestrado e
doutorado),  expedidos  por  instituições  estrangeiras  de
educação  superior  e  pesquisa,  legalmente  constituídas
para  esse  fim em seus  países  de  origem poderão  ser
declarados equivalentes aos concedidos no Brasil e hábeis
para  os  fins  previstos  em  lei,  mediante  processo  de
revalidação  ou  reconhecimento,  respectivamente,  por
instituição de educação superior brasileira, nos termos do
disposto na Resolução CNE/CES N.º 3 de 22 de junho de
2016, publicada no D.O.U. de 23 de junho de 2016. - 6.9.
Os casos de empate que venham a ocorrer na classificação dos
candidatos serão resolvidos dando-se prioridade, na ordem de
classificação  ao  candidato  que:  -  Possuir  maior  tempo  de
exercício de funções de gestão pública, observando o disposto
no ANEXO II--obtiver  maior  número de pontos  no  requisito
Titulação  Acadêmica,  observando  o  disposto  no  ANEXO II--
maior idade;--persistindo o empate, será procedido sorteio pela
Comissão Municipal de Acompanhamento do Processo Seletivo
Público.--6.10 A segunda fase de avaliação será a Entrevista,
realizada pela Comissão do Processo Seletivo, que para isso
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convocará, entre os melhores classificados e não eliminados na
Análise Curricular, de Títulos e de Documentos, até 10 (dez)
candidatos.

Publicado por: ROMULLO BATISTA BIAH
Código identificador: 0a8b7b9063e1a04e7810fb7453a87b7c

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA. A Prefeitura Municipal de
Carolina-MA  comunica  DESERTA  a  licitação  oriunda  do
Processo Administrativo nº 070/2019-PMC, na modalidade
Pregão  Presencial  nº  022/2019-CPL/PMC,  cujo  objeto:
CONTRATAÇÃO  DE  INSTITUIÇÃO  BANCÁRIA  PARA
OPERAR  OS  SERVIÇOS  DE  PROCESSAMENTO  E
GERENCIAMENTO  DE  CRÉDITOS  PROVENIENTES  DA
FOLHA  DE  PAGAMENTO  DOS  SERVIDORES  ATIVOS,
INATIVOS  E  PENSIONISTAS  DA  PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAROLINA-MA, pelos motivos expostos na
Ata da Sessão Pública realizada no dia 05/12/2019. Carolina-
MA., 06 de dezembro de 2019.

Publicado por: AMILTON FERREIRA GUIMARãES
Código identificador: 9b446c1d09443e7cd56e352369f15a61

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

PORTARIA MUNICIPAL Nº. 206/2019 DE 30 DE
NOVEMBRO DE 2019.

 PORTARIA MUNICIPAL Nº. 206/2019 DE 30 DE NOVEMBRO
DE 2019.
 
DISPÕE  SOBRE  VACÂNCIA  DE  CARGO  DE  SERVIDORA
PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
 
CÍCERO NECO MORAIS, Prefeito Municipal de Estreito-MA,
no  uso  de  suas  atribuições  constitucionais  e  legais  que  lhe
confere o artigo 90 da Lei orgânica do município,
 
Considerando, a admissão da servidora Sra. JANIRA TAVARES
DA  SILVA,  em  25  de  agosto  de  1997,  conforme  decreto
municipal 101/97 de mesma data;
 
Considerando, a aposentadoria da servidora ao 06 (seis) dias do
mês de novembro de 2019, conforme carta de concessão do
INSS.
 
 RESOLVE:
 
Art. 1º - Declarar a vacância do cargo da servidora pública, Sra.
JANIRA TAVARES DA SILVA, Professora III, portadora do CPF:
063.853.033-49, nos termos do artigo. 125, VI do estatuto dos
funcionários públicos do Município de Estreito-MA, na data da
sua aponsentadoria.  
Art. 2º - Ao setor de Departamento de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal de Estreito para que tome as providências
necessárias  para  cumprimento  do  presente  ato,  provendo  a
regularização  e  quitação  de  direito  de  férias,  13º  salário  e
demais direitos da servidora.
Art.  3º-  Esta  Portaria  entrará  em  vigor  na  data  de  sua
publicação no mural da Prefeitura Municipal de Estreito, Estado
do  Maranhão,  nos  termos  do  art.  87  da  Lei  orgânica  do
município  e/ou  no  Diário  Oficial  do  Estado  do  Maranhão,
revogando-se as disposições em contrário.
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESTREITO-MA, AOS
30 (TRINTA) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E
DEZENOVE (2019).
 
Cicero Neco Morais
Prefeito Municipal

Publicado por: FABYANA MEDEIROS SARAIVA DE ARAUJO
Código identificador: ebedf37823016cae96d79369bdae5ca9

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONçALVES DIAS

PORTARIA Nº 200/2019-GP.

PORTARIA  Nº  200/2019-GP.  DESIGNA  FISCAL  DE
CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.  O Prefeito
Municipal de Gonçalves Dias, Estado do Maranhão, no uso
de suas atribuições conferidas pelo artigo 53, inciso I e VI da
Lei Orgânica Municipal e de acordo com o previsto no artigo67
da Lei  8.666,  de  21 de junho de 1993 e  demais  legislação
correlata, RESOLVE: Art. 1º - Designar, os servidores abaixo
relacionados,  para  acompanhar  e  fiscalizar  a  execução  e  o
adequado  cumprimento  das  cláusulas  estabelecidas  no
Contrato nº 001.04112019.11.0062019,  celebrado entre a
PREFEITURA  MUNICPAL  DE  GONÇALVES  DIAS  e  a
empresa  RAIMUNDO  ERISVALDO  BUENO  LIMA  –  BL
C O N S T R U Ç Õ E S  E  P I N T U R A ,  C N P J  n º
18.482.971/0001-80, cujo qual o objeto do presente contrato
consiste na execução dos serviços de reforma de pontes de
madeira no município, de conformidade com as especificações e
discriminações contidas nos projetos.
FUNÇÃO NOME MATRÍCULA

 FISCAL TITULAR FRANCISCO GONÇALVES DIAS NETO 1913-5

 FISCAL SUBSTITUTO ULISSES DE BRITO SILVA 1410-3  

      

Art.  2º  -  Os  Fiscais  de  Contrato  serão  responsáveis  para
representar a Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias perante o
contratado  e  zelar  pela  boa  execução  do  objeto  pactuado,
mediante a execução das atividades de orientação, fiscalização,
controle e ateste. Art. 3º Ao Fiscal deverá ser entregue pelo
Setor  de  compras,  imediatamente  após  a  nomeação,  pasta
contendo cópia do contrato com sua respectiva publicação, para
conhecimento do objeto a ser fiscalizado. Art. 4º Fica garantido
ao Fiscal do contrato amplo e irrestrito acesso aos autos do
processo  administrativo  relativo  ao  Contrato  sob  sua
fiscalização. Art.5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua
assinatura.  Gonçalves  Dias/MA,  4°  de  Novembro  de
2 0 1 9 .  A n t o n i o  S o a r e s  d e  S e n a  -  P r e f e i t o
M u n i c i p a l .  C I Ê N C I A S :  F i s c a l  
_______________________________________  Fiscal
Substituto____________________________  

Publicado por: DARLAN MENDES COELHO ALMEIDA
Código identificador: e0fcb3cf861941d2d72bda8f202fe5a5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE
DUTRA

RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA E
HABILITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N.º 026/2019 –

SRP. 

RESULTADO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTA  E
HABILITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N.º 026/2019 – Sistema
de  Registo  de  Preços  -  SRP.  Processo  Administrativo  nº
02.1411.002/2019  19.  A  Prefeitura  Municipal  de  Presidente
Dutra (MA), através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna
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público o resultado do julgamento da proposta e habilitação do
PREGÃO  PRESENCIAL  acima  referenciado  objetivando  a
contratação  de  empresa  para  o  fornecimento  de  gêneros
alimentícios diversos para composição de cestas básicas para
atender as necessidades do Município, realizada a partir das
10:00  horas do dia 06 de de dezembro de 2019 na sala da CPL,
o qual compareceu ao certame as empresas: L A MENDONÇA –
ME (MÔNACO DISTRIBUIDORA)  CNPJ:  26.595.749/0001-12,
representado pelo Senhor: Luis Antônio Mendonça, portador do
documento  de  identidade  nº  124426799-3,  CPF  nº
8 0 6 . 4 6 3 . 1 0 1 - 7 8  e  F .  M .  D E  P A I V A  –  M E  ( F A M P
DISTRIBUIDORA) CNPJ Nº 31.721.853/0001-46 representada
pelo  Senhor:  Fábio  Mendes  de  Paiva  portador  do  RG  nº
2.272.079  e  CPF  Nº  020.817.403-62.  JULGAMENTO  DA
PROPOSTA: Na fase de julgamento das propostas, as propostas
apresentadas  pelas  empresas  foram  conferidas  avaliadas  e
aceita  nas  cotas:  PRINCIPAL  e  RESERVADA,  sendo  feito
negociação direta com o representante e ao final a  a empresa:
L  A  MENDONÇA –  ME (MÔNACO DISTRIBUIDORA)  CNPJ:
26.595.749/0001-12,  sagrou-se vencedora em todos os itens (1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11) , ficando a empresa: F. M. DE
P A I V A  –  M E  ( F A M P  D I S T R I B U I D O R A )  C N P J  N º
31.721.853/0001-46  na  condição  de  cadastro  reserva  (2ª
colocação) na futura ata de registro de preços. JULGAMENTO
DA  HABILITAÇÃO:  No  julgamento  da  habilitação,  após  a
conferencia  dos  documentos  apresentados,  a  licitante
vencedora foi declarada regularmente habilitada por apresentar
todas as declarações e certidões exigidas no edital, sagrando-se
vencedora  do  certame,  o  qual  também  foi  analisada  a
documentação  da  empresa:  F.  M.  DE  PAIVA  –  ME  (FAMP
DISTRIBUIDORA) CNPJ Nº 31.721.853/0001-46 que solicitou a
condição de cadastro reserva (2ª colocação) na futura ata de
registro de preços que também atendeu aos requisitos, sendo
declarada  habilitada,  consoante  disposto  na  ata  da  sessão.
Informações adicionais poderão ser obtidas na sede da CPL no
prédio da Prefeitura Municipal  localizada na Rua Presidente
Castelo Branco, s/n, neste Município. Presidente Dutra - MA,
em 06  de  dezembro  de  2019.  Regifran  de  Almeida  Silva  –
Pregoeiro.

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: 1bf1b16219a7c30c4f6e0f066ad68980

RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA E
HABILITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N.º 025/2019 - SRP

RESULTADO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTA  E
HABILITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N.º 025/2019 - Sistema
de  Registro  de  Preços  (SRP).  Processo  Administrativo  nº
02.1411.001/2019. A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
(MA), através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público
o  resultado  do  julgamento  da  proposta  e  habilitação  do
PREGÃO  PRESENCIAL  acima  referenciado  objetivando  a
Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de
expediente  e  consumo  para  atender  as  necessidades  das
Secretarias Municipais, realizada a partir das 15:00  horas do
dia  05  de  dezembro  de  2019  na  sala  da  CPL,  o  qual
compareceram a sala da CPL as seguintes empresas:  J.F.M.
OLIVEIRA  DISTRIBUIDORA  EIRELI  -  ME   CNPJ :
17.002.370/0001-60 Representada pelo Senhor Clemilson Alves
de Araújo portador do CPF: 622.441.593-53, F. M. DE PAIVA -
ME   CNPJ:  31.721.853/0001-46  representada  pelo  Senhor:
Fábio  Mendes  de  Paiva   CPF:  020.817.403-62  e  ANTONIA
B A R B O S A  L I M A  –  M E   (  E S T U D A N T I L )  C N P J :
03.925.442/0001-37  representada  pela  Senhora:   Antônia
Barbosa  Lima  CPF:  345487933-72  .  JULGAMENTO  DA
PROPOSTA: Na fase de julgamento das propostas, as propostas
apresentadas  pelas  empresas  foram  conferidas  avaliadas  e
aceitas  nas  cotas:  PRINCIPAL  e  RESERVADA,  sendo  feito

negociação direta com os representantes e ao final as 03 (três)
empresas  participantes  sagraram-se  vencedoras  em  itens
distintos, conforme disposto no Mapa de Apuração que segue
nos autos.  JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO: No julgamento da
habilitação, após a conferencia dos documentos apresentados,
todas as licitantes atenderam as exigências do edital,  sendo
todas  declaradas  vencedoras  do  certame,  não  havendo
manifestação de interposição de recurso, consoante disposto na
ata da sessão. Informações adicionais poderão ser obtidas na
sede da CPL no prédio da Prefeitura Municipal localizada na
Rua  Presidente  Castelo  Branco,  s/n,  neste  Município.
Presidente Dutra - MA, em 05 de dezembro de 2019. Regifran
de Almeida Silva – Pregoeiro.
 

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: 9b3e9ee6dbc23802b999096eb19b2d0b

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
001.26092019.14.0072019 DA TOMADA DE PREÇOS Nº

007/2019,

1 º  T E R M O  A D I T I V O  A O  C O N T R A T O  N º
001.26092019.14.0072019  DA  TOMADA  DE  PREÇOS  Nº
007/2019,  GONÇALVES  DIAS  -  MA.  TERMO  ADITIVO  DE
PRAZO  DE  CONTRATO  E  EEXECUÇÃO  DE  SERVIÇO  QUE
ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE GONÇALVES DIAS - MA E
A  EMPRESA  B  DOS  SANTOS  CONSTRUÇÃO  E  LOCAÇÃO
EIRELI  CNPJ:  27.896.522/0001-70,  PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS  DE  REFORMA  DA  UBS  ANA  RODRIGUES  M.
SAMPAIO  PARA  ATENDER  AS  NECESSIDADES  DA
SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE.  Pelo  presente
instrumento  a  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  PRESIDENTE
DUTRA - MA, com sede na Rua Presidente Castelo Branco, S/N
– Centro, Presidente Dutra/MA, inscrita no Cadastro Nacional
de  Pessoa  Jurídica  –  CNPJ  sob  o  n.º  06.138.366/0001-08,
através  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  neste  ato
representado  pelo  Sr.  José  Francisco  Carvalho  da  Costa,
solteiro, CPF: 798.268.731-87, residente na Avenida Tancredo
Neves, 1339, Centro, Presidente Dutra - MA, e a empresa B
DOS  SANTOS  CONSTRUÇÃO  E  LOCAÇÃO  EIRELI  CNPJ:
27.896.522/0001-70, estabelecida na Avenida Nina Rodrigues
nº 09, Edifício Lagoa Corporate Torre 02, Sala 710, 7º Andar,
Ponta  da  Areia,  CEP:  65.077-300  São  Luís  -MA,  neste  ato
representado  pelo  Sr.  Benedito  dos  Santos  –  CPF:
804.682.683-91, ao fim assinados, resolve ADITAR o Contrato
da TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019, com a finalidade da
prestação de serviços de reforma da UBS ANA RODRIGUES M.
SAMPAIO  para  atender  as  necessidades  da  Secretaria
Municipal  de Saúde,  firmado em  26 de setembro de 2019,
aditando a vigência por mais 02 (dois) meses, ficando as demais
cláusulas sem alteração, de acordo com o Art. 57, incisos I e IV,
da Lei  8.666/93. CLAUSULA TERCEIRA – DO PRAZO.  Fica
prorrogado o prazo inicialmente pactuado em 26 de setembro
de 2019 até 26 de novembro de 2019, por mais 02 (dois) meses,
de  modo  a  prolongar  a  vigência  e  execução  até  o  dia
20/01/2020.  CLAUSULA  SEGUNDA  –  DA  DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros para pagamento dos
serviços objeto do presente provêm de recuso próprio com a
seguinte dotação:  0601 – Secretaria de Saúde, 10.302.0014
1.009 Construção, Reforma e Ampliação de Posto de Saúde.
4.4.90.51.00  –  Obras  e  Instalações,  as  demais  clausulas
permanecem  inalteradas.  E,  por  estarem  assim  acordados,
assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual
forma e teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
P r e s i d e n t e  D u t r a -  M A ,  e m  2 0  d e  n o v e m b r o  d e
2019  PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA –
MA, Secretaria Municipal de Saúde, José Francisco Carvalho da
Costa, Secretário Municipal, CONTRATANTE, B DOS SANTOS
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C O N S T R U Ç Ã O  E  L O C A Ç Ã O  E I R E L I ,  C N P J :
27.896.522/0001-70,  Representante:   Benedito  dos  Santos  –
CPF: 804.682.683-91. CONTRATADA
 

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: a6be3148d17a7f259a2581b9bdad3e3a

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
002.26092019.14.0072019 DA TOMADA DE PREÇOS Nº

007/2019

 
1 º  T E R M O  A D I T I V O  A O  C O N T R A T O  N º
002.26092019.14.0072019  DA  TOMADA  DE  PREÇOS  Nº
007/2019,  GONÇALVES  DIAS  -  MA.  TERMO  ADITIVO  DE
PRAZO  DE  CONTRATO  E  EEXECUÇÃO  DE  SERVIÇO  QUE
ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE GONÇALVES DIAS - MA E
A  EMPRESA  B  DOS  SANTOS  CONSTRUÇÃO  E  LOCAÇÃO
EIRELI  CNPJ:  27.896.522/0001-70,  PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS POVOADO CALUMBI PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE  SAÚDE.  Pelo  presente  instrumento  a  PREFEITURA
MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA, com sede na Rua
Presidente Castelo Branco, S/N – Centro, Presidente Dutra/MA,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o
n.º  06.138.366/0001-08,  através  da  Secretaria  Municipal  de
Saúde, neste ato representado pelo Sr. José Francisco Carvalho
da Costa, solteiro, CPF: 798.268.731-87, residente na Avenida
Tancredo Neves,  1339,  Centro,  Presidente  Dutra  -  MA,  e  a
empresa B DOS SANTOS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI
CNPJ:  27.896.522/0001-70,  estabelecida  na  Avenida  Nina
Rodrigues nº 09, Edifício Lagoa Corporate Torre 02, Sala 710,
7º Andar, Ponta da Areia, CEP: 65.077-300 São Luís -MA, neste
ato  representado  pelo  Sr.  Benedito  dos  Santos  –  CPF:
804.682.683-91, ao fim assinados, resolve ADITAR o Contrato
da TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019, com a finalidade da
prestação de serviços de reforma da UBS POVOADO CALUMBI
para  atender  as  necessidades  da  Secretaria  Municipal  de
Saúde,  firmado  em   26  de  setembro  de  2019,  aditando  a
vigência por mais 02 (dois) meses, ficando as demais cláusulas
sem alteração, de acordo com o Art. 57, incisos I e IV, da Lei
8.666/93.  CLAUSULA  TERCEIRA  –  DO  PRAZO.   Fica
prorrogado o prazo inicialmente pactuado em 26 de setembro
de 2019 até 26 de novembro de 2019, por mais 02 (dois) meses,
de  modo  a  prolongar  a  vigência  e  execução  até  o  dia
20/01/2020.  CLAUSULA  SEGUNDA  –  DA  DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros para pagamento dos
serviços objeto do presente provêm de recuso próprio com a
seguinte dotação:  0601 – Secretaria de Saúde, 10.302.0014
1.009 Construção, Reforma e Ampliação de Posto de Saúde.
4.4.90.51.00  –  Obras  e  Instalações,  as  demais  clausulas
permanecem  inalteradas.  E,  por  estarem  assim  acordados,
assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual
forma e teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
P r e s i d e n t e  D u t r a -  M A ,  e m  2 0  d e  n o v e m b r o  d e
2019  PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA –
MA, Secretaria Municipal de Saúde, José Francisco Carvalho da
Costa, Secretário Municipal, CONTRATANTE, B DOS SANTOS
C O N S T R U Ç Ã O  E  L O C A Ç Ã O  E I R E L I ,  C N P J :
27.896.522/0001-70,  Representante:   Benedito  dos  Santos  –
CPF: 804.682.683-91. CONTRATADA
 

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: eaea0306fb317587c2ea41bde168f103

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº

004.26092019.14.0072019 DA TOMADA DE PREÇOS Nº
007/2019

1 º  T E R M O  A D I T I V O  A O  C O N T R A T O  N º
004.26092019.14.0072019  DA  TOMADA  DE  PREÇOS  Nº
007/2019,  GONÇALVES  DIAS  -  MA.  TERMO  ADITIVO  DE
PRAZO  DE  CONTRATO  DE  EXECUÇÃO  DE  SERVIÇO  QUE
ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE GONÇALVES DIAS - MA E
A  EMPRESA  B  DOS  SANTOS  CONSTRUÇÃO  E  LOCAÇÃO
EIRELI  CNPJ:  27.896.522/0001-70,  PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS  DE  REFORMA  DA  UBS  JOSÉ  MARTINS  DE
MORAES  PARA  ATENDER  AS  NECESSIDADES  DA
SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE.  Pelo  presente
instrumento  a  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  PRESIDENTE
DUTRA - MA, com sede na Rua Presidente Castelo Branco, S/N
– Centro, Presidente Dutra/MA, inscrita no Cadastro Nacional
de  Pessoa  Jurídica  –  CNPJ  sob  o  n.º  06.138.366/0001-08,
através  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  neste  ato
representado  pelo  Sr.  José  Francisco  Carvalho  da  Costa,
solteiro, CPF: 798.268.731-87, residente na Avenida Tancredo
Neves, 1339, Centro, Presidente Dutra - MA, e a empresa B
DOS  SANTOS  CONSTRUÇÃO  E  LOCAÇÃO  EIRELI  CNPJ:
27.896.522/0001-70, estabelecida na Avenida Nina Rodrigues
nº 09, Edifício Lagoa Corporate Torre 02, Sala 710, 7º Andar,
Ponta  da  Areia,  CEP:  65.077-300  São  Luís  -MA,  neste  ato
representado  pelo  Sr.  Benedito  dos  Santos  –  CPF:
804.682.683-91, ao fim assinados, resolve ADITAR o Contrato
da TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019, com a finalidade da
prestação de serviços de reforma da UBS JOSÉ MARTINS DE
MORAES para atender as necessidades da Secretaria Municipal
de Saúde, firmado em  26 de setembro de 2019, aditando a
vigência por mais 02 (dois) meses, ficando as demais cláusulas
sem alteração, de acordo com o Art. 57, incisos I e IV, da Lei
8.666/93.  CLAUSULA  TERCEIRA  –  DO  PRAZO.   Fica
prorrogado o prazo inicialmente pactuado em 26 de setembro
de 2019 até 26 de novembro de 2019, por mais 02 (dois) meses,
de  modo  a  prolongar  a  vigência  e  execução  até  o  dia
20/01/2020.  CLAUSULA  SEGUNDA  –  DA  DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros para pagamento dos
serviços objeto do presente provêm de recuso próprio com a
seguinte dotação:  0601 – Secretaria de Saúde, 10.302.0014
1.009 Construção, Reforma e Ampliação de Posto de Saúde.
4.4.90.51.00  –  Obras  e  Instalações,  as  demais  clausulas
permanecem  inalteradas.  E,  por  estarem  assim  acordados,
assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual
forma e teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
P r e s i d e n t e  D u t r a -  M A ,  e m  2 0  d e  n o v e m b r o  d e
2019  PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA –
MA, Secretaria Municipal de Saúde, José Francisco Carvalho da
Costa, Secretário Municipal, CONTRATANTE, B DOS SANTOS
C O N S T R U Ç Ã O  E  L O C A Ç Ã O  E I R E L I ,  C N P J :
27.896.522/0001-70,  Representante:   Benedito  dos  Santos  –
CPF: 804.682.683-91. CONTRATADA
 

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: 2e362740677682d57efa6c075cd88f54

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
005.26092019.14.0072019 DA TOMADA DE PREÇOS Nº

007/2019

1 º  T E R M O  A D I T I V O  A O  C O N T R A T O  N º
005.26092019.14.0072019  DA  TOMADA  DE  PREÇOS  Nº
007/2019,  GONÇALVES  DIAS  -  MA.  TERMO  ADITIVO  DE
PRAZO  DE  CONTRATO  DE  EXECUÇÃO  DE  SERVIÇO  QUE
ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE GONÇALVES DIAS - MA E
A  EMPRESA  B  DOS  SANTOS  CONSTRUÇÃO  E  LOCAÇÃO
EIRELI  CNPJ:  27.896.522/0001-70,  PARA A PRESTAÇÃO DE
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SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS MÃE DOS ANJOS PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE  SAÚDE.  Pelo  presente  instrumento  a  PREFEITURA
MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA, com sede na Rua
Presidente Castelo Branco, S/N – Centro, Presidente Dutra/MA,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o
n.º  06.138.366/0001-08,  através  da  Secretaria  Municipal  de
Saúde, neste ato representado pelo Sr. José Francisco Carvalho
da Costa, solteiro, CPF: 798.268.731-87, residente na Avenida
Tancredo Neves,  1339,  Centro,  Presidente  Dutra  -  MA,  e  a
empresa B DOS SANTOS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI
CNPJ:  27.896.522/0001-70,  estabelecida  na  Avenida  Nina
Rodrigues nº 09, Edifício Lagoa Corporate Torre 02, Sala 710,
7º Andar, Ponta da Areia, CEP: 65.077-300 São Luís -MA, neste
ato  representado  pelo  Sr.  Benedito  dos  Santos  –  CPF:
804.682.683-91, ao fim assinados, resolve ADITAR o Contrato
da TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019, com a finalidade da
prestação de serviços de reforma da UBS MÃE DOS ANJOS
para  atender  as  necessidades  da  Secretaria  Municipal  de
Saúde,  firmado  em   26  de  setembro  de  2019,  aditando  a
vigência por mais 02 (dois) meses, ficando as demais cláusulas
sem alteração, de acordo com o Art. 57, incisos I e IV, da Lei
8.666/93.  CLAUSULA  TERCEIRA  –  DO  PRAZO.   Fica
prorrogado o prazo inicialmente pactuado em 26 de setembro
de 2019 até 26 de novembro de 2019, por mais 02 (dois) meses,
de  modo  a  prolongar  a  vigência  e  execução  até  o  dia
20/01/2020.  CLAUSULA  SEGUNDA  –  DA  DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros para pagamento dos
serviços objeto do presente provêm de recuso próprio com a
seguinte dotação:  0601 – Secretaria de Saúde, 10.302.0014
1.009 Construção, Reforma e Ampliação de Posto de Saúde.
4.4.90.51.00  –  Obras  e  Instalações,  as  demais  clausulas
permanecem  inalteradas.  E,  por  estarem  assim  acordados,
assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual
forma e teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
P r e s i d e n t e  D u t r a -  M A ,  e m  2 0  d e  n o v e m b r o  d e
2019  PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA –
MA, Secretaria Municipal de Saúde, José Francisco Carvalho da
Costa, Secretário Municipal, CONTRATANTE, B DOS SANTOS
C O N S T R U Ç Ã O  E  L O C A Ç Ã O  E I R E L I ,  C N P J :
27.896.522/0001-70,  Representante:   Benedito  dos  Santos  –
CPF: 804.682.683-91. CONTRATADA
 

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: 5f267445b02e38fde1f1c8efb7784b92

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
006.26092019.14.0072019 DA TOMADA DE PREÇOS Nº

007/2019

1 º  T E R M O  A D I T I V O  A O  C O N T R A T O  N º
006.26092019.14.0072019  DA  TOMADA  DE  PREÇOS  Nº
007/2019,  GONÇALVES  DIAS  -  MA.  TERMO  ADITIVO  DE
PRAZO  DE  CONTRATO  DE  EXECUÇÃO  DE  SERVIÇO  QUE
ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE GONÇALVES DIAS - MA E
A  EMPRESA  B  DOS  SANTOS  CONSTRUÇÃO  E  LOCAÇÃO
EIRELI  CNPJ:  27.896.522/0001-70,  PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS TONICO FIGUEIREDO PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE  SAÚDE.  Pelo  presente  instrumento  a  PREFEITURA
MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA, com sede na Rua
Presidente Castelo Branco, S/N – Centro, Presidente Dutra/MA,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o
n.º  06.138.366/0001-08,  através  da  Secretaria  Municipal  de
Saúde, neste ato representado pelo Sr. José Francisco Carvalho
da Costa, solteiro, CPF: 798.268.731-87, residente na Avenida
Tancredo Neves,  1339,  Centro,  Presidente  Dutra  -  MA,  e  a
empresa B DOS SANTOS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI

CNPJ:  27.896.522/0001-70,  estabelecida  na  Avenida  Nina
Rodrigues nº 09, Edifício Lagoa Corporate Torre 02, Sala 710,
7º Andar, Ponta da Areia, CEP: 65.077-300 São Luís -MA, neste
ato  representado  pelo  Sr.  Benedito  dos  Santos  –  CPF:
804.682.683-91, ao fim assinados, resolve ADITAR o Contrato
da TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019, com a finalidade da
prestação  de  serviços  de  reforma  da  UBS  TONICO
FIGUEIREDO  para  atender  as  necessidades  da  Secretaria
Municipal  de Saúde,  firmado em  26 de setembro de 2019,
aditando a vigência por mais 02 (dois) meses, ficando as demais
cláusulas sem alteração, de acordo com o Art. 57, incisos I e IV,
da Lei  8.666/93. CLAUSULA TERCEIRA – DO PRAZO.  Fica
prorrogado o prazo inicialmente pactuado em 26 de setembro
de 2019 até 26 de novembro de 2019, por mais 02 (dois) meses,
de  modo  a  prolongar  a  vigência  e  execução  até  o  dia
20/01/2020.  CLAUSULA  SEGUNDA  –  DA  DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros para pagamento dos
serviços objeto do presente provêm de recuso próprio com a
seguinte dotação:  0601 – Secretaria de Saúde, 10.302.0014
1.009 Construção, Reforma e Ampliação de Posto de Saúde.
4.4.90.51.00  –  Obras  e  Instalações,  as  demais  clausulas
permanecem  inalteradas.  E,  por  estarem  assim  acordados,
assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual
forma e teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
P r e s i d e n t e  D u t r a -  M A ,  e m  2 0  d e  n o v e m b r o  d e
2019  PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA –
MA, Secretaria Municipal de Saúde, José Francisco Carvalho da
Costa, Secretário Municipal, CONTRATANTE, B DOS SANTOS
C O N S T R U Ç Ã O  E  L O C A Ç Ã O  E I R E L I ,  C N P J :
27.896.522/0001-70,  Representante:   Benedito  dos  Santos  –
CPF: 804.682.683-91. CONTRATADA

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: b4b300215e12f539c93d8800506292d4

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
007.26092019.14.0072019 DA TOMADA DE PREÇOS Nº

007/2019

 
1 º  T E R M O  A D I T I V O  A O  C O N T R A T O  N º
007.26092019.14.0072019  DA  TOMADA  DE  PREÇOS  Nº
007/2019,  GONÇALVES  DIAS  -  MA.  TERMO  ADITIVO  DE
PRAZO  DE  CONTRATO  E  EEXECUÇÃO  DE  SERVIÇO  QUE
ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE GONÇALVES DIAS - MA E
A  EMPRESA  B  DOS  SANTOS  CONSTRUÇÃO  E  LOCAÇÃO
EIRELI  CNPJ:  27.896.522/0001-70,  PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS  DE  REFORMA  DO  (  CEO)  CENTRO  DE
ESPECIALIDADES  ODONTOLÓGICAS  PARA  ATENDER  AS
NECESSIDADES  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE.
Pelo  presente  instrumento  a  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
PRESIDENTE  DUTRA  -  MA,  com  sede  na  Rua  Presidente
Castelo Branco, S/N – Centro, Presidente Dutra/MA, inscrita no
Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Jurídica  –  CNPJ  sob  o  n.º
06.138.366/0001-08, através da Secretaria Municipal de Saúde,
neste  ato  representado pelo  Sr.  José  Francisco Carvalho da
Costa,  solteiro,  CPF:  798.268.731-87,  residente  na  Avenida
Tancredo Neves,  1339,  Centro,  Presidente  Dutra  -  MA,  e  a
empresa B DOS SANTOS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI
CNPJ:  27.896.522/0001-70,  estabelecida  na  Avenida  Nina
Rodrigues nº 09, Edifício Lagoa Corporate Torre 02, Sala 710,
7º Andar, Ponta da Areia, CEP: 65.077-300 São Luís -MA, neste
ato  representado  pelo  Sr.  Benedito  dos  Santos  –  CPF:
804.682.683-91, ao fim assinados, resolve ADITAR o Contrato
da TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019, com a finalidade da
prestação  de  serviços  de  reforma  do  (  CEO)  CENTRO  DE
ESPECIALIDADES  ODONTOLÓGICAS  para  atender  as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, firmado em  26
de setembro de 2019, aditando a vigência por mais 02 (dois)
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meses, ficando as demais cláusulas sem alteração, de acordo
com o Art.  57,  incisos  I  e  IV,  da  Lei  8.666/93.  CLAUSULA
TERCEIRA – DO PRAZO.  Fica prorrogado o prazo inicialmente
pactuado em 26 de setembro de 2019 até 26 de novembro de
2019, por mais 02 (dois) meses, de modo a prolongar a vigência
e execução até o dia 20/01/2020. CLAUSULA SEGUNDA – DA
DOTAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA:  Os  recursos  financeiros  para
pagamento dos serviços objeto do presente provêm de recuso
próprio com a seguinte dotação:  0601 – Secretaria de Saúde,
10.302.0014 1.009 Construção, Reforma e Ampliação de Posto
de  Saúde.  4.4.90.51.00  –  Obras  e  Instalações,  as  demais
clausulas  permanecem  inalteradas.  E,  por  estarem  assim
acordados, assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias
de igual  forma e teor,  na presença das testemunhas abaixo
assinadas.  Presidente  Dutra-  MA,  em  20  de  novembro  de
2019.  PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA –
MA, Secretaria Municipal de Saúde, José Francisco Carvalho da
Costa, Secretário Municipal, CONTRATANTE, B DOS SANTOS
C O N S T R U Ç Ã O  E  L O C A Ç Ã O  E I R E L I ,  C N P J :
27.896.522/0001-70,  Representante:   Benedito  dos  Santos  –
CPF: 804.682.683-91. CONTRATADA
 

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: 9c2ce65e2ca63e3a1c4998465c0010ed

DECRETO Nº. 194, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019

DECRETO  Nº .  194 ,  DE  02  DE  DEZEMBRO  DE
2019.DISPÕE  SOBRE  A  EXONERAÇÃO  DO  CHEFE  DE
INCENTIVO A AGRICUTARA FAMILIAR ,DA SECRETARIA
DA  AGRICULTURA,  MEIO  AMBIENTE  E  COMBATE  A
POBREZA,  E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.O PREFEITO
MUNICIPAL  DE  PRESIDENTE  DUTRA,  ESTADO  DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere
o disposto no artigo 55, incisos III e VI da Lei Orgânica do
Município;RESOLVE:Art.  1º  Exonerar  o  Senhor  MARCOS
ANTONIO FERREIRA LOPES,  No Cargo  em Comissão  de
CHEFE  DE  INCENTIVO  A  AGRICUTARA  FAMILIAR,DA
SECRETARIA  DA  AGRICULTURA,  MEIO  AMBIENTE  E
COMBATE A POBREZA,do Município  de  Presidente  Dutra,
Estado do Maranhão.Art. 2º Este Decreto entra em vigor na
data  de  sua  publicação,  ,  revogadas  as  disposições  em
contrário.  DÊ-SE  CIÊNCIA,  PUBLIQUE-SE,  CUMPRA-
SE.GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE
DUTRA, ESTADO DO MARANHÃO, AOS DOIS  DIAS DO MÊS
DE DEZEMBRO  DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.JURAN
CARVALHO DE SOUZA Prefeito Municipal

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: 59dd29bb47d0d3ddd68162068035cdbc

PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO JOãO DOS
PATOS

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINÁRIO Nº
11001/2017; REGÃO PRESENCIAL Nº 51/2017

2º  TERMO  ADITIVO  AO  CONTRATO  ORIGINÁRIO  Nº
11001/2017; REGÃO PRESENCIAL Nº 51/2017. 2º TERMO
A D I T I V O  A O  C O N T R A T O  O R I G I N Á R I O  D E
CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  PARA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
NAS ZONAS URBANA E RURAL NO MUNICIPIO DE SÃO
JOÃO  DOS  PATOS  –  MA.  DO  TIPO  MENOR  PREÇO
GLOBAL. QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
SÃO JOÃO DOS PATOS,  ESTADO DO MARANHÃO E A
EMPRESA: BARBOSA E LOPES LTDA – ME. Pelo presente

2º  Termo  Aditivo  ao  instrumento  particular  de  contrato
originário nº 11001/2017 de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO
JOÃO  DOS  PATOS,  ESTADO  DO  MARANHÃO,  pessoa
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº
06.089.668/0001-33  situado  na  Av.  Getúlio  Vargas,  Nº135
Centro, neste ato representada pela Ordenadora de despesas a
Sra.  THAYS  MARJUNNY  DE  SOUSA  COELHO  CAMPOS
ARAÚJO,  CPF  n°  028.559.523-79,  doravante  denominada
simplesmente CONTRATANTE.  E, de outro lado à empresa:
BARBOSA E LOPES LTDA – ME, CNPJ n° 07.665.046/0001-79
Localizada na Rua Boa Vista, Bairro Boa Vista em São João dos
Patos – MA, neste ato representada pelo Sr. Francisco Elielton
Barbosa  da  Silva,  CPF:  643.448.003-20.  CONTRATADA,  e
perante as testemunhas abaixo nomeadas, firmam o 2º Termo
Aditivo ao Contrato Originário nº 11001/2017, que se regará
pela Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações, a legislação que
rege  a  espécie,  atendidas  as  cláusulas  e  condições  que  se
anunciam a seguir:  CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO,
DO PRAZO E DA VIGENCIA - O presente Termo Aditivo tem
por  objeto  o  aditivo  de  prazo  do  Contrato  Originário  nº
11001/2017  pela  Secretaria  Municipal  de  Obras  e  serviços
Urbanos, oriundo do Pregão nº 51/2017, pelo prazo de 01 mês,
iniciando em 01 de dezembro de 2019 até 31 de dezembro de
2019. CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO - Em
conformidade com Art. 57, Inciso II, da Lei Federal nº
8.666/93 e Cláusula XI – 6.2 do Contrato Originário nº
11001/2017:  CLÁUSULA  TERCEIRA  –  DA  RATIFICAÇÃO  –
Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas
as demais Cláusulas e condições do Contrato originário,
não  modificadas  pelo  presente  instrumento.
CONTRATANTE:  Thays  Marjunny  de  Sousa  Coelho  Campos
Araújo - Secretária de Administração/Ordenadora de Despesa;
CONTRATADA - BARBOSA E LOPES LTDA – ME, CNPJ n°
07.665.046/0001-79. São João dos Patos/MA, 29 de novembro
de 2019.

Publicado por: MARIA DA GUIA GONçALVES LISBOA
Código identificador: e98764382c6c5e463c0eed03d0a26b11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA
ROCQUE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2019

A Prefeitura Municipal de Senador La Rocque/MA, com sede na
Avenida Mota e Silva, nº 727, Centro–Senador La Rocque – MA
–  CEP:65935-000,  através  da  sua  Pregoeira  Municipal,
instituída pela portaria n° 385/2019 de 20 de agosto de 2019,
torna público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002,
regulamentado pelo Decreto Municipal n° 033/2018 e Decreto
Municipal 035/2018 (SRP), Lei. nº. 8.666/93, Lei Complementar
n° 123/2006 e demais normas atinentes à espécie, realizará às
09:00hs (nove horas) do dia 19 de dezembro de 2019 a licitação
na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo Menor
Preço,  por  item,  objetivando  o  Registro  de  Preços,  para  a
Prestação dos serviços de confecção de próteses dentarias para
reabilitação oral, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde
de Senador La Rocque – MA. Este Edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira,
no horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas),
onde  poderão  ser  consultados  gratuitamente  ou  obtidos
mediante  recolhimento  da  importância  de  R$  30,00  (trinta
reais),  que  deverá  ser  feito  através  de  Documentação  de
Arrecadação Municipal – DAM e ainda estará disponível no site:
http://senadorlarocque.ma.gov.br  -  Esclarecimentos
adicionais,  no  mesmo  endereço.
 
Senador La Rocque (MA), 09 de dezembro de 2019.
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Hayanne Kliscia Lima da Silva
Pregoeira Municipal
 

Publicado por: HAYANNE KLISCIA LIMA DA SILVA
Código identificador: 2ae016aa6cb7e30a69349c6e4e149416

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO
RIACHãO

LEI Nº 078/2019 SUCUPIRA DO RIACHÃO (MA), 05 DE
DEZEMBRO DE 2019.

LEI  Nº  078/2019   Sucupira  do  Riachão  (MA),  05  de
dezembro de 2019.
 
“Disciplina a gestão e a utilização de cemitérios públicos
e  privados  no  âmbito  do  Município  de  Sucupira  do
Riachão e dá outras providências.”
 
A  PREFEITA  DE  SUCUPIRA  DO  RIACHÃO,  Estado  do
Maranhão, no uso das atribuições legais que lhe confere a
Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal
aprovou e ela sanciona a seguinte lei:
 
Capitulo I
Disposições Gerais
 
Art.  1.  A  construção,  o  funcionamento,  a  utilização,  a
administração e a fiscalização dos cemitérios e a  execução 
dos  serviços  funerários  no  Município  de Sucupira o Riachão,
reger-se-ão pelo disposto nesta Lei.
 
Art. 2.  Para efeitos desta lei,  são consideradas as seguintes
definições:
I – cemitério público: pertencente a pessoas jurídicas de direito
público;
II  –  cemitério particular:  pertencente a pessoas jurídicas de
direito privado;
III – sepultura provisória: sepultura com uso concedido a título
provisório;
IV – sepultura perpétua: sepultura com uso concedido a título
perpétuo;
V – construção funerária: toda obra executada nos cemitérios,
tais como túmulos, jazigos, mausoléus, cenotáfios, panteons e
construções  equivalentes,  bem  como  reformas,  demolições,
ampliações,  consertos,  montagem  e  reparação,  inclusive
colocação  de  placas,  emblemas,  cruzes  e  outros  adornos.
 
Art. 3. O Município incumbir-se-á de:
I  –  tomar medidas tendentes  ao melhoramento dos serviços
funerários e da administração dos cemitérios públicos;
II  –  fiscalizar  os  cemitérios  particulares,  zelando  pela
observância das normas legais e regulamentos sobre a matéria;
III – administrar os cemitérios públicos e fixar as tarifas dos
serviços neles prestados;
 
Capítulo II
Dos Cemitérios em Geral
 
Art.  4.   O  estabelecimento  e  a  exploração  de  cemitérios
particulares somente poderão ser autorizados após concessão
do serviço público, precedida de licitação, na forma da lei.
§  1º   Os  pretendentes  à  concessão  para  estabelecimento  e
exploração de cemitérios particulares deverão ser titulares do
domínio pleno, sem ônus ou gravames, dos imóveis destinados
aos cemitérios e apresentarem os estudos e projetos para o
atendimento aos requisitos previstos nesta lei.
§  2º  A  concessão  do  referido  serviço  público  não  exclui  a

possibilidade  de  sua  execução  direta  pela  Administração
Municipal.
 
Art. 5. Os cemitérios municipais, públicos ou particulares, para
seu estabelecimento e funcionamento,  deverão obedecer aos
requisitos  fixados na legislação pertinente,  notadamente aos
que se referirem a urbanismo, à saúde e à higiene pública.
 
Art.  6.  A  implantação  de  novos  cemitérios  dependerá  de
aprovação  por  lei,  precedida  de  realização  de  audiências
públicas, e do atendimento das seguintes condições:
I – existência de área com as seguintes características:
a) não se situe imediatamente a montante de reservatórios ou
sistemas de adução de água da cidade;
b) esteja situada em local compatível com os princípios do plano
diretor do Município;
II – existência de projeto de aproveitamento da área, constando:
a) muro de alvenaria em todo o perímetro da área;
b) sistema de iluminação da área;
 
Art. 7.  Os cemitérios terão obrigatoriamente livros de registro
dos  sepultamentos,  das  exumações,  das  sepulturas,  das
concessões  de  uso  provisório  e  perpétuo  de  sepulturas,  de
ossuários, de reclamações.
Parágrafo único. O Livro de registro deverá conter:
a) Número da certidão de óbito;
b) data do sepultamento;
c) nome, idade, sexo, estado civil,  filiação e naturalidade do
falecido;
d) número da guia de sepultamento.
§ 1° Todos os livros de registros deverão ser aprovados pela
autoridade  competente  do  órgão  encarregado  dos  serviços
públicos municipais.
§ 2º Nos livros de registro de sepulturas deverão ser anotadas
referências  de  todas  as  concessões  de  uso  provisório  ou
perpétuo da respectiva  sepultura,  bem como suas  eventuais
transferências.
 
Art. 8.  Os regulamentos internos dos cemitérios municipais,
públicos ou particulares, deverão ser aprovados pelo Prefeito
Municipal.
 
Art. 9. Não se admitirá nos cemitérios municipais, públicos ou
particulares, distinção ou discriminação fundada na raça, sexo,
cor,  trabalho,  convicções  políticas  ou  credo religioso,  sendo
livres a todos os cultos religiosos e a prática dos respectivos
ritos, desde que não ofendam a moral, os bons costumes e a
legislação vigente.
 
Capítulo III
Dos Cemitérios Públicos
Seção I
Disposições gerais
 
Art. 10. Os cemitérios públicos municipais serão administrados
pelo  Poder  Executivo,  diretamente  ou  por  intermédio  de
autarquia municipal, ou por particulares, mediante concessão,
precedida de processo licitatório.
 
Art.  11.   Os  sepultamentos  serão feitos  exclusivamente em
terrenos  destinados  a  sepulturas  cujo  uso  foi  concedido
perpetuamente  pela  Administração  Municipal,  após  o
pagamento de taxas e preços públicos vigentes ou de modo
gratuito, na forma desta lei.
Parágrafo único.  Os terrenos concedidos nos cemitérios terão
única e exclusivamente o destino para o qual foram concedidos,
não podendo expressamente serem objetos de comercialização,
sob pena de responsabilidade dos concessionários, sendo que a
Administração  Municipal  indeferirá  as  solicitações  de
transferência das concessões de uso perpétuo de sepulturas,
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quando constatada qualquer atividade comercial da mesma.
 
Art. 12.  Os cemitérios públicos municipais funcionarão, diária
e ininterruptamente, de 6h às 20h, quando será permitida a
visitação pública, salvo no dia de finados, que estenderá até as
22  horas  sendo  que  fora  deste  horário  somente  poderão
permanecer  as  pessoas  que  tenham autorização  expressa  e
exclusiva do Administrador do Cemitério.
 
Art. 13.  A administração dos cemitérios públicos compreende
as seguintes atividades básicas:
I - conceder o uso perpétuo ou provisório de sepulturas;
II- fiscalizar a utilização das sepulturas, cenotáfios, panteons e
quaisquer  outras  construções  equivalentes,  para  que  sejam
observados os fins a que se destinam;
III - proceder à manutenção e conservação das áreas livres;
IV - autorizar a transferência de concessão de uso perpétuo de
sepulturas e demais construções funerárias, após deliberação
do Prefeito Municipal;
V -  autorizar inumações,  exumações,  remoções,  translados e
reinumações,  após  deliberação  do  Secretário  de  Obras  e
Serviços Urbanos;
VI - policiar a visitação pública aos cemitérios;
VII  –  gerencial  e  fiscalizar  o  uso dos velórios  e  necrotérios
situados nos respectivos cemitérios.
Parágrafo único.  É vedado o recebimento de taxas e preços
públicos  devidos  para  os  diversos  serviços  dos  cemitérios
públicos pela administração dos cemitérios.
 
Seção II
Das sepulturas
 
Art. 14.  As sepulturas devem ter as seguintes dimensões:
I - sepulturas destinadas a pessoas maiores de 10 (dez) anos de
idade: profundidade mínima de 1,75m (um metro e setenta e
cinco centímetros), comprimento de 2,20m (dois metros e vinte
centímetros)  e  largura  de  1,20m  (um  metro  e  vinte
centímetros);
II - sepulturas destinadas a pessoas de até 10 (dez) anos de
idade: profundidade mínima de 1,25m (um metro e vinte e cinco
centímetros),  comprimento de 1,50m (um metro e cinqüenta
centímetros) e largura de 0,80m (oitenta centímetros).
§ 1º  Nas sepulturas de que trata o inciso I deste artigo só será
permitido o sepultamento de pessoas maiores de 10 (dez) anos
de idade
§ 2º  Nas sepultura de que trata o inciso II  deste artigo é
vedado o sepultamento de pessoa maior de 10 (dez) anos de
idade.
 
Art. 15.  Todas as sepulturas serão numeradas com relação à
quadra  em  que  se  localizarem  e  todas  as  quadras  serão
numeradas, com relação à rua em que estiverem.
§  1º  A  numeração  das  quadras  e  das  ruas  serão  de
responsabilidade  da  administração  do  respectivo  cemitério,
através de placas instaladas em postes ou outro meio de fácil
visualização;
§  2º  A  administração  do  respectivo  cemitério  comunicará  o
número das sepulturas aos concessionários ou interessados, e a
ela caberá a responsabilidade de instalar placas numéricas de
identificação das sepulturas de forma amplamente visível.
 
Seção III
Das concessões e das transferências
 
Art. 16.  A concessão de uso de sepulturas será perpétuo e
deverá  ser  averbada  no  termo  original  da  sepultura
administrado  pelo  setor  competente  da  Prefeitura  Municipal.
 
Art.  17.   A  concessão  de  uso  perpétuo  de  sepultura  é
condicionada à existência do próprio cemitério e à inexistência

de sinais inequívocos de abandono ou de ruína.
 
Art.  18.  Em  caso  de  abandono  ou  ruina  da  sepultura,  a
administração,  independente  de  notificação  do  antigo
concessionário,  poderá  expedir  nova  concessão  de  uso  para
terceira pessoa.
 
Art.  19.   Os  concessionários  ou  seus  famil iares  e
representantes são obrigados a fazer os serviços de limpeza e
obras de conservação das muretas, lápides, canteiros, gavetas,
túmulos, jazigos, mausoléus, cenotáfios ou outras construções
funerárias que tiverem construído.
§ 1º  Considera-se em abandono as sepulturas e respectivas
construções  funerárias  que  não  receberem  os  serviços  de
limpeza e conservação necessários à decência do cemitério.
§  2º   Considera-se  em  ruína,  as  sepulturas  e  respectivas
construções funerárias nas quais não foram feitas as obras ou
serviços de reparação, reforma ou reconstrução necessárias à
segurança das pessoas, aos bens do cemitério e à salubridade
do recinto.
§ 3º  Em caso de abandono ou ruína de sepultura perpétua ou
de suas construções funerárias, o concessionário será notificado
pelo  setor  competente  para,  no  prazo  de  30  (trinta)  dias,
promover  sua  reforma,  reparação,  reconstrução  e/ou
manutenção,  sob pena de ter  revogada a  concessão de uso
perpétuo  da  referida  sepultura  e  os  restos  mortais  serem
transferidos para o ossuário.
§ 4º  Se a sepultura for de pessoas ligadas à história e à cultura,
ou constituir obra de arte digna de preservação, circunstâncias
estas que deverão ser expressamente declaradas em despacho
da  Secretaria  de  Cultura,  a  Administração  Municipal  a
restaurará e conservará, desde que não existam herdeiros ou
sucessores  ou  caso  os  mesmos  não  tenham  condições
financeiras  para  assumir  tais  encargos,  fato  este  a  ser
demonstrado através de prova idônea.
§ 5º  As sepulturas e respectivas construções funerárias que,
pela  crença  popular  ou  religiosa,  tornarem-se  motivo  de
adoração e realização de cultos, serão igualmente preservadas
e conservadas pela Administração Municipal.
 
Art. 20.  Extinguindo-se o cemitério, estará, em consequência,
extinta  a  concessão  de  uso  perpétuo  de  sepultura,  não
assistindo,  assim,  ao  concessionário,  qualquer  direito  de
transferência  da  concessão  para  outro  cemitério  público
municipal.
 
Art. 21.  Os concessionários, familiares, diretores de entidades
concessionárias,  bem como seus herdeiros e sucessores,  são
solidariamente  responsáveis  pela  obrigação  de  comunicar  e
comprovar, por iniciativa própria, ou se notificados pelo Poder
Público,  toda e  qualquer alteração dos dados constantes  no
cadastramento da concessão de uso perpétuo das sepulturas,
sob pena de, não o fazendo, serem aplicadas as penalidades
previstas na legislação vigente.
Parágrafo único.  A veracidade das informações prestadas no
ato do cadastramento é de única e exclusiva responsabilidade
da pessoa que as prestou.
 
Art. 22.  Poderão ser outorgadas concessões de uso perpétuo
de  sepulturas  a  particulares,  famílias,  sociedades  civis,
instituições, corporações, irmandades ou confrarias religiosas,
desde que o interessado formule requerimento protocolado e
dirigido à Prefeitura Municipal, contendo:
I  -  nome,  profissão,  estado  civil,  nome  do  cônjuge  ou
convivente,  endereço  residencial  e  profissional,  número  da
cédula de identidade ou de qualquer outro documento legal, no
caso da concessão ser outorgada a particular;
II  -  nome,  profissão,  estado  civil,  endereço  residencial  e
profissional, número da cédula de identidade ou de qualquer
outro documento legal, do responsável ou responsáveis, bem
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como de todos os familiares incluídos na concessão, no caso da
concessão ser outorgada à família;
III - denominação, atividade e sede da sociedade, instituição,
corporação,  irmandade  ou  confraria  à  qual  estiver  sendo
requerida  a  concessão,  juntando-se  cópia  autenticada  dos
documentos constitutivos da entidade requerente.
Parágrafo único. Após o pagamento das taxas e preços públicos
vigentes,  o  setor  competente  disponibilizará  lista  com
localização de sepulturas perpétuas disponíveis para a escolha
pelo requerente.
 
Art. 23.  Após deferimento do pedido pelo Prefeito Municipal, o
administrador do respectivo cemitério  expedirá  em favor  do
concessionário, o respectivo Título de Concessão, a ser assinado
pelo Prefeito Municipal e pelo próprio concessionário.
§  1º   O  título  respectivo  deverá  conter,  obrigatoriamente,
dizeres de que o concessionário se obriga a cumprir fielmente a
legislação vigente.
 
Art. 24.  Somente após receber o título de concessão é que o
concessionário  poderá  utilizar  a  sepultura,  de  conformidade
com o disposto nesta lei e em decreto regulamentar.
Parágrafo único. Quando houver outorga de concessão de uso
perpétuo  de  sepultura  para  fim de  sepultamento  urgente  e
imediato,  o  t í tulo  de  concessão  será  substituído,
provisoriamente, pela guia de recolhimento das taxas e preços
públicos  devidos  pelo  sepultamento,  com  validade
improrrogável  de  30  (trinta)  dias,  contados  da  data  do
sepultamento.
 
Art. 25.  Sendo detentora da concessão de uso perpétuo de
uma  sepultura,  a  mesma  pessoa,  família,  sociedade  civil,
instituição, corporação, irmandade ou confraria religiosa não
poderá  ser  concessionária  de  outra  sepultura  perpétua,  no
mesmo ou em qualquer outro cemitério público municipal.
Parágrafo  único.  A  proibição  deste  artigo  não  abrange  às
concessões de uso perpétuo outorgadas até a publicação desta
lei.
 
Art.  26.   A  concessão de uso perpétuo de sepultura e  sua
eventual transferência somente serão permitidas para pessoas
que  comprovadamente  estejam  residindo  no  Município,
observadas as demais disposições legais e regulamentares ou a
pessoas que aqui tenham parentes e vinculo cultural ou familiar
com o Município.
 
Art. 27.  Todo processo relativo à concessão de uso perpétuo
de sepultura  ou  sua  transferência,  bem como de  inumação,
exumação, remoção, reinumação e translados de restos mortais,
deverá  ser  consubstanciado  em procedimento  administrativo
instruído  pelo  setor  competente,  com  parecer  favorável  da
Assessoria  Jurídica  e  da  Secretaria  de  Obras,  devendo  ser
averbado à margem dos títulos de concessão de uso perpétuo
das respectivas sepulturas envolvidas, bem como dos termos
originais de concessão e do registro da sepultura.
§ 1º  Ao Prefeito Municipal cabe deliberar sobre os pedidos de
concessão de uso perpétuo de sepulturas e sua transferência.
§ 2º  Os demais casos enunciados no caput deste artigo serão
deliberados pelo Secretário de Obras.
§ 3º  Todo processo de concessão ou transferência de concessão
de  uso  perpétuo  ou  provisório  de  sepultura  deverá  ter  seu
termo original assentado em livro próprio.
§ 4º  O título de concessão de uso perpétuo de sepultura deverá
conter  o  número e  a  data do protocolo  que deu origem ao
processo de concessão ou transferência de concessão do uso
perpétuo da respectiva sepultura, bem como o número da folha
do livro em que foram assentados.
 
Seção IV
Dos sepultamentos

 
Art. 28.  Os sepultamentos serão feitos independentemente da
crença religiosa, convicção filosófica ou ideologia política do
falecido.
 
Art. 29.  Para todo e qualquer sepultamento será necessária a
exibição  de  certidão  de  óbito  expedida  pelo  cartório
competente,  cuja  cópia  será  arquivada  em  registro  próprio.
§ 1º  O sepultamento poderá, contudo, ser feito sem a certidão
de  óbito,  após  decorridas  24h  (vinte  e  quatro  horas)  do
falecimento e somente nos casos estabelecidos pela legislação
federal e estadual pertinente.
§ 2º  Nos casos previstos no caput deste artigo e no parágrafo
anterior em que não tenha sido apresentada  a certidão de óbito
antes  do  sepultamento,  o  prestador  de  serviço  funerário
responsável  pelo  sepultamento  ou  os  familiares  do  falecido
deverão apresentar,  no prazo máximo de 30 (trinta)  dias,  a
respectiva  cópia  da  certidão  de  óbito  junto  à  prefeitura
municipal,  sob pena de multa de até R$ 500,00 (quinhentos
reais).
 
Art.  30.   No  l ivro  próprio  de  registro  de  óbitos  e
sepultamentos, ou no seu sistema informatizado, serão feitas as
anotações indispensáveis, contidas no atestado e/ou certidão de
óbito.
 
Art. 31.  (Revogado)
 
Art. 32.  (Revogado)
 
Art. 33.  (Revogado)
 
Art.  34.   Os  prazos  e  condições  de  sepultamento  deverão
obedecer,  além do disposto nesta lei,  à  legislação federal  e
estadual pertinentes e o disposto em decreto regulamentar para
a garantia de condições sanitárias adequadas.
 
Art. 35.  O administrador do respectivo cemitério é obrigado a
mandar fazer os sepultamentos dos corpos que forem levados
aos  cemitérios  públicos  municipais,  uma  vez  cumpridas  as
exigências legais, sendo que, para tal finalidade, deverá manter
número suficiente de sepulturas abertas.
§ 1º  As solicitações de abertura de sepultura ou providências
outras,  para  fins  de  sepultamento,  somente  serão  atendidas
pelo administrador se formulados pessoal e expressamente pelo
concessionário  ou  quem de  direito,  dentro  do  prazo  de  4h
(quatro  horas),  contadas  antes  do  horário  previsto  para  o
sepultamento.
§  2º   Exceto  nos  casos  de  sepultamento  com  horário  pré-
estabelecido, os demais serviços afetos aos cemitérios públicos
dependerão da escala de serviço organizada pelo administrador
do respectivo cemitério.
 
Seção V
Das exumações
 
Art. 36.  Nenhuma exumação será feita, salvo:
I - se for autorizada pela autoridade competente, nos termos
desta lei;
II - se for requisitada, por escrito, por autoridade judicial, em
diligência de interesse da Justiça.
 
Art. 37.  As exumações referidas no inciso I do artigo anterior
serão  requeridas  por  escrito  pela  pessoa  interessada,  que
deverá informar e provar:
I - a qualidade de quem fez o pedido;
II - a razão do pedido e a causa da morte da pessoa sepultada,
conforme atestado de óbito respectivo;
III - consentimento da autoridade judicial, com jurisdição sobre
todo o município se for feita à exumação para a translação do
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cadáver para outro município;
IV -  consentimento da autoridade consular respectiva se for
feita à exumação para translação para outro país.
§  1º  A  exumação  será  feita  depois  de  tomadas,  pelas
autoridades sanitárias, todas as precauções necessárias à saúde
pública.
§ 2º  O interessado recolherá previamente as taxas e preços
públicos  devidos  para  ocorrer  às  despesas  com  material  e
pessoal necessários à exumação.
§  3º   Quando  a  exumação  for  feita  para  a  translação  de
cadáveres para outro cemitério, dentro ou fora do município, o
interessado deverá apresentar previamente o esquife para tal
fim,  que  deverá  ser  construído  de  tal  forma  a  impedir
escapamento de gases.
§  4º   Nenhuma  exumação  será  feita  sem  a  presença  do
administrador do respectivo cemitério, que fará a constatação
do cumprimento de todas as exigências legais.
§ 5º  O administrador do respectivo cemitério fará todas as
anotações necessárias nos livros próprios sobre as exumações
concretizadas.
§ 6º A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos poderá expedir
certidão das exumações procedidas, desde que requerida nos
termos desta lei.
§  7º   O  administrador  do  respectivo  cemitério  exigirá
obrigatoriamente  recibo  especificado  do  responsável  pela
translação dos restos mortais.
 
Art.  38.   As  requisições  de  exumação  para  diligências  de
interesse  da  Justiça  devem ser  cumpridas  dentro  da  maior
brevidade possível, sem qualquer cobrança de taxas ou preços
públicos.
§ 1º  O administrador do respectivo cemitério, em atendimento
à  requisição,  providenciará  a  indicação  da  sepultura,  a
respectiva abertura, o transporte do cadáver para a sala de
necropsias  e  o  novo  sepultamento,  imediatamente  após
concluídas as diligências.
§ 2º  Todas as providências mencionadas no parágrafo anterior
só  poderão  ser  executadas  na  presença  da  autoridade  que
houver  requisitado  a  diligência  ou  de  pessoa  por  ela
devidamente autorizada.
 
Art. 39.  Excetuando-se a hipótese prevista no inciso II do art.
38  desta  lei,  nenhuma  exumação  far-se-á  em  tempo  de
epidemia.
 
Art.  40.   No  caso  de  exumação  definitiva,  vagando-se  a
sepultura, poderão ser feitos novos sepultamentos, nos termos
desta lei.
 
Art. 41.  Nos terrenos em que houver sido feito sepultamento
de  pessoa  portadora  de  moléstia  contagiosa,  não  se  fará  a
exumação, salvo se autorizada expressamente por autoridade
sanitária competente.
 
Seção VI
Das construções funerárias
 
Art. 42.  Somente nas sepulturas perpétuas nas quais tenham
sido construídas as gavetas, os interessados poderão, mediante
prévia autorização do Poder Público Municipal e pagamento das
taxas e preços públicos correspondentes, realizar construções
funerárias adequadas ao recinto do cemitério.
§ 1º  O disposto neste artigo não se aplica aos cemitérios do
tipo  jardim,  nos  quais  apenas  será  possível  a  colocação  de
cobertura de cimento queimado ou mármore rente ao chão,
capelinhas  e  outros  adornos  especificados  em  decreto
regulamentar.
§ 2º  As obras de construções funerárias previstas no caput
deste artigo não poderão:
I - ultrapassar as dimensões do terreno da sepultura, objeto da

concessão  de  uso  perpétuo,  e  deverão  respeitar,  no  nível
superior do solo, o espaço mínimo de 0,20m (vinte centímetros)
entre a construção e os limites do terreno de sua concessão;
II - avançar sobre as áreas consideradas vias de circulação e
áreas  arruadas,  bem  como  deverão  respeitar,  os  espaços
mínimos, previstos no inciso anterior.
§  3º   A  construção  funerária  será  feita  por  construtores,
dependendo,  porém,  de  prévia  licença,  alvará  respectivo  e
recolhimento  dos  preços  públicos  e  taxas  devidas,  além de
outros tributos devidos pela atividade desenvolvida.
§  4º  As  construções  funerárias  obedecerão  rigorosamente  a
ordem de entrada dos requerimentos dos interessados, salvo se
questões de urgência ou conveniência de ordem administrativa,
devidamente fundamentadas pelo administrador do respectivo
cemitério à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, exigirem a
inversão da ordem cronológica dos pedidos.
§ 5º  Os interessados somente poderão iniciar a execução das
construções funerárias previstas no caput deste artigo,  após
obtenção  do  alvará  de  autorização  por  parte  do  setor
competente, que deverá ser requerido pelo interessado, através
de  requerimento  protocolado,  instruído  dos  seguintes
documentos:
I - projeto da obra a ser executada, com dimensões em planta
que ocuparão no terreno de sua concessão;
II  -  memorial  descritivo,  com  detalhamento  dos  serviços  a
serem executados;
III - identificação do construtor ou profissional responsável pela
execução das obras;
IV - cópia do contrato de construção ou instrumento bilateral
firmado  entre  o  concessionário  ou  seu  representante  e  o
construtor ou profissional responsável pelas obras;
V -  recibo ou guia devidamente quitada das taxas e  preços
públicos devidos pela construção funerária e demais tributos e
emolumentos a que estiver sujeito.
§ 6º  Tratando-se de simples colocação de acessórios e adornos,
o  interessado  deverá  requerer  autorização  instruída  apenas
com os comprovantes dos pagamentos previstos no inciso V do
parágrafo anterior.
§ 7º  Aprovada a construção, será expedido o respectivo alvará
com validade de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por
igual  prazo,  se  necessário  e  a  pedido  do  interessado,
justificando-se  nesse  pedido  os  motivos  do  novo  prazo
solicitado.
 
Art. 43.   Todo material destinado às construções funerárias
somente poderá ser depositado em quantidade suficiente para o
seu  emprego,  no  tempo  máximo  de  05  (cinco)  dias,  nas
condições  e  em  local  a  ser  previamente  delimitado  pelo
administrador do respectivo cemitério.
Parágrafo único. O prazo de que trata esse artigo poderá ser
renovado, a pedido do interessado ou do construtor, depois de
vistoriada  a  construção  pelo  administrador  do  respectivo
cemitério.
 
Art. 44.  O transporte de material de construção dentro dos
cemitérios somente será procedido mediante prévia e expressa
autorização  do  administrador  do  respectivo  cemitério,  que
estabelecerá a forma de transporte,  sempre resguardando o
silêncio e a ordem.
 
Art. 45.  Diariamente, antes do encerramento do expediente
dos cemitérios, o construtor promoverá a remoção do material
restante, assim como a limpeza completa do local da obra, dos
passeios e dos túmulos que a circundam.
 
Art. 46.  As normas básicas para a realização de construções
funerárias nos cemitérios públicos municipais,  bem como os
materiais possíveis de serem empregados, serão definidas em
decreto  regulamentar,  respeitadas  as  construções  existentes
até a sua publicação, mas que deverá ser fielmente observado
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por ocasião de futuras reformas ou reconstruções.
 
Art. 47. Fica proibida a utilização de espaços existentes entre
as sepulturas, bem como nos corredores, vias de circulação e
divisas das áreas destinadas às sepulturas.
 
Art. 48.  Decorridos 30 (trinta) dias da data da conclusão da
construção das gavetas e não tendo se iniciado a construção
funerária, fica o construtor solidariamente responsável com o
concessionário pela construção de uma mureta nos limites da
cabeceira,  com a  medida  de  0,30m (trinta  centímetros),  de
alvenaria e com revestimento de massa, bem como pintada na
cor branca, para a identificação da sepultura, nos termos do
art. 22 desta lei.
 
Capitulo IV
Disposições Finais
 
Art. 49.  Os valores das taxas e preços públicos cobrados dos
concessionários  estão  definidos  no  anexo  III  e  é  parte
integrante desta lei.
 
Art. 50.  Fica criado a função gratificada de Chefe do Setor de
registro de funerário, na forma do anexo I.
 
Art. 51. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
 
Gabinete da prefeita Municipal de Sucupira do Riachão, Estado
do Maranhão, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de
dois mil e dezenove.
 
______________________________
GILZANIA RIBEIRO AZEVEDO
Prefeita Municipal
 

Publicado por: KAYAN GUSTAVO REIS SEVERINO
Código identificador: e5744c2e4aeead8cb6d24fa3a240b380

LEI Nº 079/2019 SUCUPIRA DO RIACHÃO – MA, 05 DE
DEZEMBRO DE 2019.

LEI  Nº  079/2019   Sucupira  do Riachão –  MA,  05 de
dezembro de 2019.
 
Dispõe sobre a denominação da Escola recém construída
no bairro Alto Alegre.
 
A  Prefeita  Municipal  de  Sucupira  do  Riachão,  Estado  do
Maranhão,  República  Federativa  do  Brasil,  no  uso  de  suas
atribuições legais, Faz saber que a Câmara Municipal aprovou
e ela, em nome do povo, sanciona a seguinte Lei: 
 
Art. 1º  A Escola Municipal recém construída no bairro Alto
Alegre, zona urbana deste município de Sucupira do Riachão –
Ma, denominará Professora Rosália Oliveira da Silva.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
 
Gabinete da prefeita Municipal de Sucupira do Riachão, Estado
do Maranhão, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de
dois mil e dezenove.
 
______________________________
GILZANIA RIBEIRO AZEVEDO
Prefeita Municipal
 
Sancionada, registrada, numerada e publicada a presente Lei
que  “Dispõe  sobre  a  denominação  da  Escola  recém

construída no bairro Alto Alegre” no gabinete da Prefeita
Municipal de Sucupira do Riachão, sob o numero 079/2019,
aos  cinco  dias  do  mês  de  dezembro  do  ano  de  dois  mil  e
dezenove.
 
Sucupira do Riachão - MA , 05 de dezembro de 2019.
 
______________________________
GILZANIA RIBEIRO AZEVEDO
Prefeita Municipal

Publicado por: KAYAN GUSTAVO REIS SEVERINO
Código identificador: 27b28ba760ef4615b01286be13ba219f

LEI Nº 080/2019 SUCUPIRA DO RIACHÃO (MA), 05 DE
DEZEMBRO DE 2019.

LEI  Nº  080/2019  Sucupira  do  Riachão  (MA),  05  de
dezembro de 2019.
 
“Institui  a  Taxa  de  Recolhimento  dos  Resíduos  de
Construção Civil  para limpeza urbana do Município de
Sucupira do Riachão -MA ”
 
A PREFEITA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA
DO  RIACHÃO,  ESTADO  DO  MARANHÃO,  REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL,  NO USO DAS ATRIBUIÇÕES
QUE PELA LEI ORGÂNICA LHE SÃO CONFERIDAS, FAZ
SABER que o Poder Legislativo Municipal aprovou e ela, em
nome do povo, sanciona a seguinte LEI:
 
Art.1º - Fica a instituída a taxa de Recolhimento dos Resíduos
de  Construção  Civil  para  limpeza  urbana  do  Município  de
Sucupira  do  Riachão –MA,  a  qual  será  cobrada conforme a
descrição do Anexo I desta lei.
 
Art.  2º  -O  Município  de  Sucupira  do  Riachão  –  MA  fica
desobrigado do recolhimento dos Resíduos de Construção Civil,
devendo o mesmo ser feito diretamente por empreiteiros e/ou
donos de obras, como também pela empresa responsável pela
limpeza  pública  urbana,  mediante  o  pagamento  da  taxa
municipal de Recolhimento dos Resíduos de Construção Civil, a
ser  aferido  o  volume  pela  Secretaria  Municipal  de
Infraestrutura  para  que  seja  gerado  a  guia  de  recolhimento.
 
Art. 3 - O Município de Sucupira do Riachão – MA fica obrigado
a fiscalizar o manejo dos Resíduos de Construção Civil, devendo
adotar as medidas administrativas cabíveis para o cumprimento
desta lei.
 
Art. 4º -  As pessoas reconhecidamente hipossuficientes, que
provarem a sua condição, mediante declaração firmada junto ao
Poder Público, estão isentas da presente tributação.
 
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 
Art. 6º - Ficam revogadas todas as disposições em contrário.
 
Gabinete  da  Prefeita  de  Sucupira  do  Riachão,  Estado  do
Maranhão, 05 de dezembro de 2019.
 
GILZANIA RIBEIRO AZEVEDO
PREFEITA MUNICIPAL
ANEXO I – DA TAXA RECOLHIMENTO DOS RESÍDUOS DE
CONSTRUÇÃO CIVIL
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Volume de resíduos
de construção civil
produzido (em m3)

 
Valor da Taxa/por m³

 
Valor total da Taxa de Recolhimento dos
Resíduos de Construção Civil

1,00m³ R$ 30,00 R$ 30,00
2,00m³ R$ 30,00 R$ 60,00
3,00m³ R$ 30,00 R$ 90,00
4,00m³ R$ 30,00 R$ 120,00
5,00[1]m³ R$ 30,00 R$ 150,00

 
Sancionada, registrada, numerada e publicada a presente Lei
que “Institui  a  Taxa de Recolhimento dos Resíduos de
Construção Civil  para limpeza urbana do Município de
Sucupira do Riachão -MA” no gabinete da Prefeita Municipal
de Sucupira do Riachão, sob o numero 080/2019, aos cinco
dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove.
 
Sucupira do Riachão - MA , 05 de dezembro de 2019.
 
______________________________
GILZANIA RIBEIRO AZEVEDO
Prefeita Municipal
 
[1] Consideramos até o valor de 5,00m³ o equivalente a
uma caçamba de caminhão de entulho, os quais os valores
maiores deveram ser baseados na mesma proporção.

Publicado por: KAYAN GUSTAVO REIS SEVERINO
Código identificador: 080e30bf516731df37a276957cdf192c

LEI Nº 081/2019 SUCUPIRA DO RIACHÃO (MA), 05 DE
DEZEMBRO DE 2019.

LEI  Nº  081/2019  Sucupira  do  Riachão  (MA),  05  de
dezembro de 2019.
 
“Dispõe sobre a implantação o adicional de insalubridade
para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agente
de Combate as Endemias (ACE) do Município de Sucupira
do Riachão - MA”
 
A PREFEITA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA
DO  RIACHÃO,  ESTADO  DO  MARANHÃO,  REPUBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL,  NO USO DAS ATRIBUIÇÕES
QUE PELA LEI ORGÂNICA LHE SÃO CONFERIDAS, FAZ
SABER que o Poder Legislativo Municipal aprovou e ela, em
nome do povo, sanciona a seguinte LEI:
 
Art.1º - Fica implantando o adicional de insalubridade, em grau
médio,  de  20%  (vinte  por  cento),  sob  o  piso  salarial  da
categoria,  para  os  Agentes  Comunitários  de  Saúde  (ACS)  e
Agente de Combate as Endemias (ACE) que estejam submetidos
a agentes insalubres, no desempenho de suas funções.
Parágrafo  Único  –  Consideram-se  para  a  percepção  do
benefício  os  agentes  que  estejam  de  forma  habitual  e
permanente expostos as condições insalubres, acima dos limites
de tolerância estabelecidos na legislação federal.
Art. 2º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Ficam revogadas todas as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Sucupira do Riachão, Estado
do Maranhão, 05 de dezembro de 2019.
GILZANIA RIBEIRO AZEVEDO
PREFEITA MUNICIPAL
 
Sancionada, registrada, numerada e publicada a presente Lei
que  “Dispõe  sobre  a  implantação  o  adicional  de
insalubridade  para  os  Agentes  Comunitários  de  Saúde
(ACS)  e  Agente  de  Combate  as  Endemias  (ACE)  do
Município de Sucupira do Riachão - MA” no gabinete da

Prefeita  Municipal  de  Sucupira  do  Riachão,  sob  o  numero
081/2019, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois
mil e dezenove.
 
Sucupira do Riachão - MA , 05 de dezembro de 2019.
 
______________________________
GILZANIA RIBEIRO AZEVEDO
Prefeita Municipal

Publicado por: KAYAN GUSTAVO REIS SEVERINO
Código identificador: f8086c8928c529e623e39218490604d9

PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 026/2019 – PMTF-MA.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°  026/2019  –  PMTF-MA.
Processo  Administrativo  n.º  044/2019  –  PMTF/MA.  PREGÃO
PRESENCIAL Nº  032/2019 -  SRP –  PMTF/MA.  A  Prefeitura
Municipal  de  Tasso  Fragoso/MA,  de  acordo  com  o  que
estabelece o art. 12 do Decreto Municipal nº 05/2017 e o edital
do  PREGÃO PRESENCIAL  Nº  032/2019  -  SRP  –  PMTF/MA,
constante do Processo Administrativo n.º 044/2019-PMTF/MA,
torna público a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 026/2019 –
PMTF-MA, tendo como objeto a Eventual contratação de pessoa
jurídica para aquisição de passagens terrestres, de interesse
desta Administração Pública. A empresa detentora do menor
preço registrado por item assumem o compromisso de fornecer
os  produtos,  de  acordo  com  as  especificações,  durante  o
período de vigência desta Ata. As especificações técnicas e as
condições de recebimento, faturamento, pagamento, garantia,
penalizações, revisão e outras expressamente relacionadas no
Edital  de  PREGÃO  PRESENCIAL  Nº  032/2019  -  SRP  –
PMTF/MA e seus Anexos, constante do Processo Administrativo
n.º  044/2019-PMTF/MA  integram  a  presente  Ata,
independentemente de sua transcrição. Fica eleito o Foro da
Comarca  de  Balsas,  Estado  do  Maranhão,  para  dirimir  as
questões que possam advir do presente compromisso.
Nome empresarial: M. K. TRANSPORTES LTDA
CNPJ nº: 15.436.809/0001-38
Endereço: Avenida Governador Luiz Rocha, 4000, Bairro
Potosi, Balsas/MA, Cep. 65.800.000
(99) 3541- 4000
Representante legal: Kécilla Ahuad  Miranda
 

Nº TRECHOS (IDA E
VOLTA)

QUANT
 

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

1 Tasso Fragoso/São
Luís 500 R$ 223,33 R$ 111.665,00

2 São Luís/Tasso
Fragoso 500 R$ 223,33 R$ 111.665,00

3 Tasso Fragoso/Balsas 500 R$ 50,00 R$ 25.000,00

4 Balsas/ Tasso Fragoso 500   R$ 50,00 R$ 25.000,00

5 Tasso Fragoso
/Imperatriz 300 R$ 113,33 R$ 33.999,00

6 Imperatriz/Tasso
Fragoso 300 R$ 113,33 R$ 33.999,00

7 Tasso Fragoso/Timon 300 R$ 150,00 R$ 45.000,00
Tasso  Fragoso  (MA),  06  de  dezembro  de  2019.  Roberth
Cleydson Martins Coelho, pelo Órgão gerenciador.

Publicado por: IGOR RIBEIRO SANTOS
Código identificador: 79665afb746af8888e253cc92c18b425
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AVISO RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO.
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019/CMTF.

CÂMARA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO/MA.  AVISO
RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO. TOMADA
DE  PREÇO  Nº  001/2019/CMTF.  A  Câmara  Municipal  de
Tasso Fragoso, por intermédio do seu Pregoeiro torna público o
resultado do TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019 que teve como
objeto Contratação de pessoa jurídica do ramo para prestação
de  serviços  de  assessoria  e  consultoria  em  contabilidade
pública de interesse desta Câmara Municipal. Após julgamento
da  licitação  em  epígrafe,  saiu  vencedora  a  empresas:
CONTABILIZA – CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA
EIRELLI,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº  19.137.594/0001-05,
com endereço na Avenida Francisca das Chagas, nº 125,
Sala A, Centro, São Raimundo das Mangabeiras (MA), com
proposta no valor total de  R$ 114.000,00 (cento catorze mil
reais). O Presidente informa ainda, que os autos do Processo
encontra-se  com vista  franqueada  aos  interessados  a  partir
desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente da
Câmara Municipal de Tasso Fragoso - MA, em 02 de novembro
de 2018.  JODEVAN QUIXABEIRA DA SILVA – Presidente.

Publicado por: IGOR RIBEIRO SANTOS
Código identificador: f39aac0ade2d0267f7b66bfc97d40288

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTóIA

JULGAMENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS REF.:
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2019.009.030.001/CP 

JULGAMENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Ref.: Concorrência Pública nº 2019.009.030.001/CP 
Recorrentes:
SEBASTIÃO PEREIRA FERREIRA JÚNIOR – EPP, CNPJ nº
00.938.996/0001-80,  neste  ato  representada  pelo
representante legal, Senhor Sebastião Pereira Ferreira Júnior,
CPF nº 409.219.303-30.
F.  J.  MACHADO  CONSTRUÇÕES  LTDA.  –  ME,  CNPJ
09.031.512/0001-90,  neste  ato  representada  pelo
representante legal, Senhor Francisco Caldas Machado, CPF nº
106.449.703-91. 
ANÁLISE DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
DOS FATOS 
Trata-se  de  resposta  aos  Recursos  Administrativos
apresentados pelas pessoas jurídicas SEBASTIÃO PEREIRA
FERREIRA JÚNIOR – EPP, CNPJ nº 00.938.996/0001-80 e
F.  J.  MACHADO  CONSTRUÇÕES  LTDA.  –  ME,  CNPJ
09.031.512/0001-90.
Conforme  consta  nos  autos,  as  licitantes  apresentaram  as
razões recursais em 27.11.2019 e 28.11.2019 respectivamente,
cujo  prazo  final  para  apresentação  do  memorial  das  razões
recursais começou a fluir no dia 25.11.2019, encerrando-se em
29.11.2019, portanto no prazo. 
ANÁLISE DE MÉRITO 
I – DA TEMPESTIVIDADE 
Inicialmente, cabe demonstrar a tempestividade dos presentes
Recursos. 
II – DA LEGALIDADE DO RECURSO:
Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação
desta Lei cabem:
I  -  recurso,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis  a  contar  da
intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:
a) habilitação ou inabilitação do licitante;
b) julgamento das propostas;
c) anulação ou revogação da licitação;
d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral,

sua alteração ou cancelamento;
e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 78
desta lei;
(Revogado)
e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79
desta Lei; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou
de multa;
II – DO OCORRIDO 
Quando da promulgação do resultado da fase de HABILITAÇÃO,
na sessão ocorrida em 22.11.2019, as licitantes SEBASTIÃO
PEREIRA  FERREIRA  JÚNIOR  –  EPP,  CNPJ  nº
00.938.996/0001-80  e  F.  J.  MACHADO  CONSTRUÇÕES
LTDA.  –  ME,  CNPJ  09.031.512/0001-90  foram
declaradas  inabi l i tadas,  conforme  abaixo:
SEBASTIÃO PEREIRA FERREIRA JÚNIOR – EPP:
“não apresentou o documento de comprovação de vínculo
empregatício  do  engenheiro  elétrico,  conforme pede  o
Edital no item 12.3.2.1”
F. J. MACHADO CONSTRUÇÕES LTDA. – ME:
“apresentou  cópias  de  CONTRATO  PARTICULAR  DE
SERVIÇOS TÉCNICOS, sem autenticidade em desacordo
ao  item  11.2  e  sem  a  assinatura  de  testemunhas,  a
licitante  também apresentou garantia  para  licitar  com
data em desacordo ao item 12.4.3.1 do edital.”
III - DAS RAZÕES APRESENTADAS 
1 – Para a reforma da decisão da Comissão de Licitação sobre a
não habilitação das recorrentes, estas dizem:
SEBASTIÃO PEREIRA FERREIRA JÚNIOR – EPP:
“Atendendo ao chamamento da Prefeitura Municipal de Tutóia –
MA para o certame licitacional, a RECORRENTE participou de
Licitação  Pública  sob  a  modalidade  de  CONCORRÊNCIA
PÚBLICA, oriunda da Portaria Nº 1085/2019.
Devidamente representada, por meio de seu único proprietário,
Sr.  SEBASTIÃO  PEREIRA  FERREIRA  JUNIOR,  no  dia  do
julgamento da habilitação a RECORRENTE entregou todas as
documentações  em  dois  envelopes:  um  contendo  a
documentação para habilitação e o outro a proposta de preços.
Na mesma sessão estavam presentes as J.B. CONSTRUÇÕES
EIRELI e CONSTRUTORA RV LTDA.
Ocorre  que,  a  Comissão  de  Licitações  presidida  pelo  Sr.
NILTON OLIVEIRA REBELO, unanimamente, decidiu declarar a
empresa licitante CONSTRUTORA RV LTDA. HABILITADA, por
suposto  cumprimento  aos  requisitos  previstos  no  Edital  e  a
RECORRENTE INABILITADA, por suposto descumprimento do
item 12.3.2.1 do Edital.
Erroneamente,  a  Comissão  de  Licitações  entendeu  que  o
engenheiro elétrico apresentado pela RECORRENTE não possui
vínculo empregatício com a mesma.
Contudo na certidão de Pessoa Jurídica consta o Sr. Sérgio Luis
Marques  de  Oliveira  com  engenheiro  eletricista  da
RECORRENTE, assim como também na certidão do Crea da
Pessoa Física (nº815988/2019) nos ato, consta também o Sr.
Sérgio Luis Marques de Oliveira como responsável técnico.
Tão óbvia a vinculação do engenheiro com a RECORRENTE,
pois a inscrição no CREA-MA só ocorre mediante informação da
certidão de pessoa jurídica, portanto, não resta outra hipótese a
não  ser  o  reconhecimento  do  vínculo  entre  o  engenheiro
responsável técnico Sr. Sérgio Luis Marques de Oliveira e a
RECORRENTE.”
Por  fim,  requer  reforma do  julgamento,  para  ser  declarada
HABILITADA.
F. J. MACHADO CONSTRUÇÕES LTDA. – ME:
“ A empresa ora reclamante foi erroneamente desclassificada
do presente certame por parte desta douta comissão,  sobre
alegação  que  a  mesma  não  apresentou  documentação
correspondente as exigências contidas no item nº 11.2 e item nº
12.4.3.1 do presente edita, o que foi alegado por essa douta
comissão. O que não condiz com a verdade, pois foi apresentado
por  parte  da reclamante todas as  informações pertinentes  ,
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condizente  com  as  exigências  editalícias,  onde  demonstra
cabalmente  que  esta  apta  a  realizar  os  serviços  em  sua
totalidade do objeto do presente. Quanto ao item 11.2 do edital,
está  comissão  foi  equivocada  em  dizer  que  o  contrato  de
prestação de serviços  não esta  autenticado,  uma vez  que o
mesmo foi autenticado em cartório por seus sócio administrador
FRANCISCO CALDAS MACHADO,  em questão  a  relação  de
testemunhas não se faz necessária pois o profissional não exigiu
e  firmou contrato  com a  assinatura  do  sócio  registrada em
cartório. Além de ser registrado junto a CONSELHO REGIONAL
DE ENGENHARIA DO MARANHÃO – CREA-MA, a via que foi
apresentada para esta douta comissão foi apenas uma cópia do
contrato  apresentado  no  CREA,  onde  pode  ser  comprovado
diante da CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA DO
PROFISSIONAL  E  CERTIDÃO  DE  PESSOA  JURÍDICA  DA
EMPRESA  ONDE  AMBAS  ESTÃO  COMPROVANDO  QUE  O
PROFISSIONAL  ESTA  COM  CONTRATO  DENTRO  DOS
CONRFORMES.  Uma vez  que  no  próprio  edital  no  item nº
12.3.2.1, onde segue:
12.3.2.1  -  A  comprovação  do  vínculo  empregatício  do
engenheiro, a que se refere o item anterior, será feita mediante
cópia do Contrato de Trabalho com a empresa, constante da
Carteira Profissional ou da Ficha de Registro de Empregados
(FRE)  que demonstre  a  identificação do  profissional,  com o
visto do Ministério do Trabalho e sua condição de RT mediante
certidão do CREA/CAU, devidamente atualizada. Será admitida
a comprovação do vínculo profissional por meio de contrato de
prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação
civil comum;
Portando a empresa F J MACHADO LTDA., cumpriu com este
requisito  do  edital,  uma  vez  que  apresentou  toda  a
documentação  que  comprove  vínculo  do  engenheiro  com  a
empresa, não pode este ser fator para inabilitação.
Sobre o Item nº 12.4.3.1 do presente edital, onde diz:
12.4.3.1 – A garantia para licitar, em qualquer das modalidades
seguintes,  será  prestada  até  o  5º  (quinto)  dia  útil
imediatamente anterior ao dia designado para a entrega e
abertura dos envelopes, devendo ser observado o disposto a
seguir:
A jurisprudência dos Tribunais de Contas é firme em apontar
que  essa  prática  ofende  diversos  dispositivos  da  lei  de
licitações: arts. 4º, 21, § 2º; 31, inciso III; 40, inciso VI, e 43,
inciso I.”
A pesar de não constar nas alegações iniciais constantes da ata
da sessão, a recorrente cita nas razões recursais, ainda:
“O  edital  é  bem  claro  quando  pedi  engenheiro  civil  e
engenheiro eletricista, comprovando ambos ter atestado E/OU
certidões de capacidade técnica. Caso um não tenha atestado
tem que apresentar certidão; e a empresa CONSTRUTORA RV
LTDA,  não  apresentou  nenhum dos  dois  de  sua  engenheira
eletricista.
Portanto,  solicito  que  a  empresa  que  ora  foi  declarada
habilitada por esta excelentíssima comissão, seja revisto o seu
parecer e dado o veredito de acordo com a lei.”
IV – DAS CONTRARRAZÕES: 
A  empresa  CONSTRUTORA  RV  LTDA.,  CNPJ  Nº
21.737.407/0001-76, apresentou as seguintes contrarrazões:
“DA  ALEGAÇÃO  DA  EMPRESA  FERREIRA  JÚNIOR
ENGENHARIA:”
“02.  A  empresa  recorrente  afirma  que  “”...  Na  certidão  de
pessoa física do Sr. Sérgio Luís Marques de Oliveira consta o
mesmo como responsável técnico da recorrente”.
O que a recorrente não percebe é que o Edital no seu item
12.3.2.1 pedi como vínculo empregatício do profissional uma
das  seguintes  modalidades,  “”...cópia  do  contrato  de
trabalho  com  a  empresa,  constante  da  carteira
profissional ou da ficha de registro de empregados (FRE)
que demonstre a identificação do profissional, com o visto
da ministério do trabalho e sua condição de RT mediante
certidão  do  CREA/CAU,  devidamente  atualizada.  Será

admitida a comprovação de vínculo profissional por meio
de contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo
com a legislação civil comum.”
“4. Como podemos observar a recorrente não colocou nenhum
dos  documentos  exigidos  no  edital  para  a  comprovação  do
vínculo profissional com o Engenheiro, logo todas as alegações
da Empresa recorrente é infundada, pois a mesma não cumpriu
o exigido no item 12.3.2.1 do presente Edital.”
“Face o exposto, pugnamos pelo não acolhimento do recurso
impetrado  pela  Empresa  FERREIRA  JÚNIOR ENGENHARIA,
pois o mesmo não tem base jurídica e nem técnica para existir,
e com isso que a nobre Comissão mantenha a inabilitação da
recorrente.”
“DA  ALEGAÇÃO  DA  EMPRESA  F.  J .  MACHADO
CONSTRUÇÕES  LTDA.  –  ME”
“06. A Empresa recorrente afirma que “... foi erroneamente
desclassificada (onde o termo correto seria inabilitada),
quanto  ao  item  11.2  do  Edital,  está  comissão  foi
equivocada  em  dizer  que  o  contrato  de  prestação  de
serviço não está autenticado, uma vez que o mesmo foi
autenticado  em  cartório  por  seu  sócio  administrador
Francisco Caldas Machado...  e que em relação ao item
12.4.3.1 a jurisprudência dos tribunais da contas é firme
em apontar que essa prática ofende diversos dispositivos
da lei de licitações...”
“07. Como podemos observar a recorrente tenta de todos os
artifícios  para  ludibriar  a  nobre  comissão,  pois  todos
observamos que o documento em questão não está autenticado
e com isso desrespeita o item 1.2 do presente Edital que diz” “A
documentação de habilitação, deverá ser apresentada em
01  (uma)  via,  em  um  único  envelope,  fechado,
denominado  ENVELOPE  1.  Deverá  ser  endereçado  a
Comissão  Permanente  de  Licitação,  indicando  clara  e
visivelmente, o nome da licitante, o número do envelope,
a  titulação  do  seu  conteúdo  (DOCUMENTO  DE
HABILITAÇÃO), o número do Edital, o objeto da licitação
e o número do cadastro nacional de pessoa jurídica CNPJ.
Essa via deverá ser, obrigatoriamente, em original, por
qualquer processo de cópia autenticada...”
“08...”
“09.  A  empresa  também alega  que  não  descumpriu  o  item
12.4.3.1 do Edital, pois as jurisprudências do TCU são contra
esses  atos,  mais  temos  que  nos  atentar  para  o  fato  que  a
recorrente teve tempo hábil para questionar essa situação, na
fase de impugnação do Edital, e não o fez, logo a recorrente
agora  inconformada  por  não  ter  cumprido  tal  exigência  do
Edital vem fazer um questionamento totalmente fora de prazo,
por isso não procede as alegações da recorrente.”
“10. E por fim inconformada por ser a Construtora RV LTDA a
única empresa que cumpriu todos os item do Edital, vem de
forma  equivocada  tentar  induzir  a  nobre  comissão  ao  erro
alegando que a Construtora RV LTDA não apresentou o acervo
da capacidade técnica da engenheira eletricista.”
... E por fim pede o não acolhimento do recurso impetrado pela
empresa F. J. MACHADO CONSTRUÇÕES LTDA. – ME e que
mantenha a sua HABILITAÇÃO.
V – DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES:
SEBASTIÃO PEREIRA FERREIRA JÚNIOR – EPP E F. J.
MACHADO CONSTRUÇÕES LTDA. – ME:
A exigência da capacidade técnica deve ser feita com cautela,
de  modo  a  não  comprometer  desnecessariamente  a
competitividade do certame, conforme destacou recentemente o
TCU em seu Boletim de Jurisprudência
A ampliação da competitividade é um dos princípios que regem
o  procedimento  licitatório  e  dão  sentido  a  essa  forma  de
aquisição adotada pela Administração Pública. Além de zelar
pela impessoalidade e pela busca das melhores condições de
compras de insumos, o procedimento licitatório deve buscar o
maior número de competidores que apresentem proposta de
modo a permitir à Administração escolher a mais vantajosa para
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si.
O  art.  30  da  Lei  nº  8.666/1993  trata  da  documentação
necessária  para  a  habilitação  técnica  em  procedimento
licitatório.  Ali  estão  listados  todos  os  elementos  necessários
para que uma empresa apresente à Administração Pública de
modo a atestar que está apta a executar as obras ou serviços
que serão contratados pelo Poder Público.
Vejamos o que diz o art. 30 da Lei nº 8.666/93:
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-
se-á a:
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;
II  -  comprovação de aptidão para desempenho de atividade
pertinente  e  compatível  em  características,  quantidades  e
prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e
do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis
para  a  realização  do  objeto  da  licitação,  bem  como  da
qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos;
...
§ 1o A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput"
deste  artigo,  no  caso  das  licitações  pertinentes  a  obras  e
serviços,  será  feita  por  atestados  fornecidos  por  pessoas
jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados
nas  entidades  profissionais  competentes,  limitadas  as
exigências  a:  (Redação  dada  pela  Lei  nº  8.883,  de  1994)
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de
possuir  em  seu  quadro  permanente,  na  data  prevista  para
entrega da proposta,  profissional  de nível  superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor
de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra
ou  serviço  de  características  semelhantes,  limitadas  estas
exclusivamente  às  parcelas  de  maior  relevância  e  valor
significativo do objeto da licitação,
Observa-se,  que  as  licitantes  SEBASTIÃO  PEREIRA
F E R R E I R A  J Ú N I O R  –  E P P  e  F .  J .  M A C H A D O
CONSTRUÇÕES LTDA.  –  ME,  conforme  consta  dos  autos
através de certidões emitidas pelo CREA, ambas possuem no
seu quadro técnico engenheiros civil  e elétrico, devidamente
registrados  naquele  órgão,  cujas  diligências,  comprovam os
registros  e  que  passam a  compor  o  processo.  Portanto,  no
estrito olhar do cumprimento da Lei, no tocante à qualificação
técnica, ambas estão aptas para continuarem participando do
certame.
O mesmo não ocorre com relação à alegação da empresa F. J.

MACHADO  CONSTRUÇÕES  LTDA.  –  ME,  no  tocante  à
apresentação  de  garantia  para  licitar,  pois  a  licitante
descumpriu o prazo mínimo de 05 (cinco) dias úteis exigido no
Edital,  porquanto  a  abertura  da  licitação  ocorreu  no  dia
04.11.2019 e consta da apólice do seguro garantia a data de
01.11.2019, apresentada na data da abertura. 
O edital foi claro quanto a esta exigência e não houve quaisquer
manifestações contrárias, nem impugnações em tempo hábil. 
Dessa maneira é princípio que vincula tanto a Administração
quanto os interessados, desde que, como salientado, as regras
editalícias estejam em conformidade com a lei e a Constituição. 
Conforme o art. 3º da Lei nº 8.666/93, a licitação destina-se a
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia,
a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a
promoção  do  desenvolvimento  nacional  sustentável  e  será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade,  da impessoalidade,  da moralidade,  da
igualdade,  da  publicidade,  da  probidade  administrativa,  da
vinculação  ao  instrumento  convocatório,  do  julgamento
objetivo e dos que lhes são correlatos. 
DO PEDIDO 
Diante  do  exposto,  decido  reformar  a  decisão  exarada  no
julgamento de habilitação da empresa SEBASTIÃO PEREIRA
F E R R E I R A  J Ú N I O R  –  E P P ,  d e c l a r a n d o -
a  HABILITADA,  acatando,  em  parte  as  alegações  da
empresa  F.  J.  MACHADO CONSTRUÇÕES  LTDA.  –  ME,
relativamente  às  alegações  referente  à  qualificação  técnica,
porém negando provimento no que diz respeito ao item 12.4.3.1
– garantia para licitar, por intempestividade para contrata-la,
ficando a licitante declarada INABILITADA.
ANÁLISE DOS PEDIDOS 
Resposta:
SEBASTIÃO PEREIRA FERREIRA JÚNIOR – EPP – PEDIDO
DEFERIDO – HABILITADA.
F. J.  MACHADO CONSTRUÇÕES LTDA. – ME - PEDIDO
DEFERIDO EM PARTE – INABILITADA.
Tutóia (MA), 03 de dezembro de 2019
 
Nilton Oliveira Rebelo
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por: GEAN NUNES OLIVEIRA
Código identificador: 47768178de542759dc1fbfebdeb2d0ff
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