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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGOV

DECRETO Nº 59.104 DE 21 DE MARÇO DE 2023

Abre no Orçamento Fiscal do Município de São Luís, em favor da Secretaria Municipal de Cultura SECULT, Crédito Suplementar no valor de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.
 
O PREFEITO DE SÃO LUÍS, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto nos Arts. 4°, inciso I, 5º inciso V, e 6º da Lei n° 7.105 de
13 de janeiro de 2023, e Art. 25, § 2º do Decreto n° 58.906, de 13 de janeiro de 2023,
 
D E C R E T A:
 
Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Fiscal do Município de São Luís (Lei nº
7.105 de 13 de janeiro de 2023), em favor da Secretaria Municipal de Cultura - SECULT, Crédito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais), para atender a programa- ção constante no Anexo Único deste Decreto.
 
Art. 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior decorrem de anulação parcial de dotação constante no atual
orçamento, indicada no Anexo.
 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
 
PALÁCIO DE LA RAVARDIÈRE, EM SÃO LUÍS, 21 DE MARÇO DE 2023, 202º DA INDEPENDÊNCIA E 135º DA REPÚBLICA.
 
EDUARDO SALIM BRAIDE
Prefeito
 
ENÉAS GARCIA FERNANDES NETO
Secretário Municipal de Governo
 
SIMÃO CIRINEU DIAS
Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento
 

 

Publicado por: SAYMON RUBIM AGUIAR
Código identificador: 3f2f4fb60efef062f817b1597a254877

DECRETO Nº 59.105 DE 21 DE MARÇO DE 2023

Abre no Orçamento Fiscal do Município de São Luís, em favor da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar – SEMSA, Crédito Suplementar no
valor de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.
 
O PREFEITO DE SÃO LUÍS, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto nos Arts. 4°, inciso I, 5º inciso V, e 6º da Lei n° 7.105, de
13 de janeiro de 2023, e Art. 25, § 2º do Decreto n° 58.906, de 13 de janeiro de 2023,
 
D E C R E T A:
 
Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Fiscal do Município de São Luís (Lei nº 7.105, de 13 de janeiro de 2023), em favor da Secretaria Municipal de
Segurança Alimentar - SEMSA, Crédito Suplementar no valor de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais, para atender a programação
constante no Anexo Único deste Decreto.
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Art. 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior decorrem de anulação parcial de dotação constante no atual
orçamento, indicada no Anexo.
 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
 
PALÁCIO DE LA RAVARDIÈRE, EM SÃO LUÍS, 21 DE MARÇO DE 2023, 202º DA INDEPENDÊNCIA E 135º DA REPÚBLICA.

 
EDUARDO SALIM BRAIDE
Prefeito
 
ENÉAS GARCIA FERNANDES NETO
Secretário Municipal de Governo
 
SIMÃO CIRINEU DIAS
Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento
 

 

Publicado por: SAYMON RUBIM AGUIAR
Código identificador: 8a52a6c044ebecc0358f6670a78e005c

EXONERAÇÃO DE PEDRO HENRIQUE CORRÊA SANTOS

O  PREFEITO  DE  SÃO  LUÍS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,
conforme o disposto no art. 93, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município
e considerando o Memorando 1Doc nº 23.272/2023,
 
RESOLVE:
 
Exonerar  PEDRO  HENRIQUE  CORRÊA  SANTOS,  do  cargo  de
Articulador Comunitário, simbologia DAI-4, da Secretaria Municipal da
Criança e Assistência Social – SEMCAS.
 
PALÁCIO DE LA RAVARDIÈRE, EM SÃO LUÍS, 23 DE MARÇO DE 2023,
202° DA INDEPENDÊNCIA E 135° DA REPÚBLICA.
 
EDUARDO SALIM BRAIDE
Prefeito
 
ENÉAS GARCIA FERNANDES NETO
Secretário Municipal de Governo

Publicado por: DARLONSON DA SILVA MORAES
Código identificador: c476c965791b0daa4b51b5723bb4e413

EXONERAÇÃO DE SYNARA DE MORAES REGO SANTOS

O  PREFEITO  DE  SÃO  LUÍS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,

conforme o disposto no art. 93, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município
e considerando o Memorando 1Doc nº 22.887/2023,
 
RESOLVE:
 
Exonerar SYNARA DE MORAES REGO SANTOS, do cargo de Diretor
Técnico  de  Serviço,  simbologia  DAS-7,  da  Secretaria  Municipal  da
Criança e Assistência Social – SEMCAS.
 
PALÁCIO DE LA RAVARDIÈRE, EM SÃO LUÍS, 23 DE MARÇO DE 2023,
202° DA INDEPENDÊNCIA E 135° DA REPÚBLICA.
 
EDUARDO SALIM BRAIDE
Prefeito
 
ENÉAS GARCIA FERNANDES NETO
Secretário Municipal de Governo

Publicado por: DARLONSON DA SILVA MORAES
Código identificador: 25f5c70efca52f9d8b4422256dfda50e

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2022

Primeiro  Termo Aditivo  ao  Contrato  nº  01/2022,  celebrado  entre  a
Secretaria Municipal  de Governo – SEMGOV e os Senhores MANOEL
CARVALHO CASTRO e ERLINDA ANTÔNIA COSTA CASTRO,  na forma
abaixo.  Tendo  em  vista  o  que  consta  no  Proc.  Administrativo  nº
4.588/2023,
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o  MUNICÍPIO  DE  SÃO  LUÍS,  através  da  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
GOVERNO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ
sob o nº. 06.307.102/0001-30, com sede na Praça Pedro II, s/n, Centro,
nesta cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, neste ato
representada  por  seu  titular  Sr.  ENEAS  GARCIA  FERNANDES  NETO,
brasileiro,  inscrito  no  CPF  sob  nº.  839.381.413-87,  residente  e
domiciliado nesta cidade, doravante denominada de LOCATÁRIA, e, de
outro lado, os Senhores MANOEL CARVALHO CASTRO, inscrito no CPF de
número 012.224.063-49, e ERLINDA ANTÔNIA COSTA CASTRO, inscrita
no  CPF  de  número  406.907.093-15,  doravante  denominados
LOCADORES,  resolvem  celebrar  o  presente  PRIMEIRO  TERMO  DE
RENOVAÇÃO  AO  CONTRATO  nº  01/2022,  mediante  as  seguintes
cláusulas e condições:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica renovado o Contrato nº 01/2022 pelo igual
período de 12 (doze) meses, contados a partir do dia 23/03/2023 e com
término em 23/03/2024,  cujo objeto é locação de imóvel  situado a
BR-135, Km 10, nº 250 (entrada do Quebra-Pote), São Luís/MA, onde
funciona a sede da Subprefeitura da Zona Rural de São Luís, no valor
mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), totalizando o montante anual
de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
 
CLÁUSULA SEGUNDA: A despesa referente aos serviços será custeada
pela  seguinte  dotação:  Unidade  Gestora:  120207;  Unidade
Orçamentária:  12207; Subação: 0004404 Locação de Imóveis;  Fonte
Recurso: 0.1.01.000000 Recursos Ordinários do Tesouro; Natureza da
Despesa:  33.90.39.10  –  Locação  de  Imóveis;  Grupo:  003  Outras
Despesas Correntes.
 
CLÁUSULA  TERCEIRA:  Permanecem  em  vigor  as  demais  cláusulas
contratuais não modificadas pelo presente instrumento. E, para firmeza
do que foi pactuado, firmam este instrumento em 03 (três) vias de igual
teor e data, sem rasuras, perante 02 (duas) testemunhas que também
o subscrevem para maior validade jurídica.
 
São Luís (MA),23 de março de 2023.
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ENÉAS GARCIA FERNANDES NETO
CONTRATANTE
 
MANOEL CARVALHO CASTRO
PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
CONTRATADA
 
ERLINDA ANTÔNIA COSTA CASTRO
PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
CONTRATADA

Publicado por: DARLONSON DA SILVA MORAES
Código identificador: daf520e52258f2eb0f0ccc4f843b2604

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

PORTARIA Nº 1.397/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  conferidas  pelo  Ato  de
Nomeação de 16 de Dezembro de 2022.
 
RESOLVE:
 
CONCEDER  a  servidor(a)  MARIA  ALICE  RODRIGUES  DE  SOUSA,
Matrícula nº 6215, no cargo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, lotado (a)
na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS, após o cumprimento dos
trâmites legais, 90 dias de LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM
PRORROGAÇÃO  (MÉDICO  PERITO),  no  período  de  09/02/2023  a

09/05/2023, constantes no Boletim de Inspeção Médica nº 465/2023.
 
Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro
Secretária Municipal de Administração - SEMAD

Publicado por: THAIS LIMA RAMOS
Código identificador: 2eb45f887cafec81a511febea4c8aaee

PORTARIA Nº 1.398/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  conferidas  pelo  Ato  de
Nomeação de 16 de Dezembro de 2022.
 
RESOLVE:
 
CONCEDER  a  servidor(a)  MIRELLE  CAMPOS  TAVARES  NINA,
Matrícula nº 49507, no cargo de PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 4, lotado
(a)  na  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO  -  SEMED,  após  o
cumprimento  dos  trâmites  legais,  90  dias  de  LICENÇA  PARA
TRATAMENTO  DE  SAÚDE  EM  PRORROGAÇÃO  (MÉDICO  PERITO),  no
período  de  04/03/2023  a  01/06/2023,  constantes  no  Boletim  de
Inspeção Médica nº 464/2023.
 
Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro 
Secretária Municipal de Administração - SEMAD

Publicado por: THAIS LIMA RAMOS
Código identificador: 80541314f8bb5e82aa7c09cd28c62d97

PORTARIA Nº 1.410/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, conferidas pelo ato de nomeação de 16/12/2022 e de
acordo com os termos do Artigo 169 da Lei  nº 4.615,  de 19.06.06
(EFPM) e Processo Adm nº 2929.2023.
 
R  E  S  O  L  V  E:  Conceder  03  (meses)  de  Licença-Prêmio  por
Ass idu idade  ao  se rv ido r ,  MARCELO  OMAR  SANTOS
FERREIRA,Matrícula  376465-1,  Cargo:  Auxiliar  de  Serviços  Gerais,
Referência I, Nível E, lotado no Serviço Atendimento Móvel de Urgência
– SAMU, referente ao primeiro (02/06/2008 à 01/06/2011 e 02/06/2014
à 01/06/2016),quinquênios, no período de 06/04/2023 à 04/07/2023.
 
Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro
Secretária Municipal de Administração

Publicado por: KÁTIA VIEIRA DE PAIVA FERNANDES
Código identificador: 3e385e5cab792deb304ba2ca20b6809b

PORTARIA Nº 1.414/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, conferidas pelo ato de nomeação de 16/12/2022 e de
acordo com os termos do Artigo 169 da Lei  nº 4.615,  de 19.06.06
(EFPM) e Processo Adm nº 419.2023.
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R  E  S  O  L  V  E:  Conceder  03  (meses)  de  Licença-Prêmio  por
Assiduidade à servidora, IVONE RODRIGUES DA SILVA TAVARES,
Matrícula  368900-  1,Cargo:Técnico  Municipal  Nível  Médio  em
Enfermagem, Referência VII,  Nível E, lotado no Serviço Atendimento
Móvel  de  Urgência  –  SAMU,  referente  ao  primeiro  (07/04/2008  à
06/04/2009;  07/04/2010  à  06/04/2012  e  07/04/2013  à
06/04/2015),quinquênios,  no  período  de  09/04/2023  à  07/07/2023.
 
Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro
Secretária Municipal de Administração

Publicado por: KÁTIA VIEIRA DE PAIVA FERNANDES
Código identificador: f96f62093a9cb3666e7518b2aa5e5649

PORTARIA Nº 1.415/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  conferidas  pelo  Ato  de
Nomeação de 16 de Dezembro de 2022.
 
RESOLVE:
 
CONCEDER a servidor(a) MAGALY REIS CANTANHEDE, Matrícula nº
20884, no cargo de PROFESSOR/SUPORTE PEDAGOGICO, lotado (a) na
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, após o cumprimento
dos trâmites legais, 60 dias de LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
(MÉDICO PERITO), no período de 16/03/2023 a 14/05/2023, constantes
no Boletim de Inspeção Médica nº 466/2023.
 
Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro 
Secretária Municipal de Administração - SEMAD

Publicado por: THAIS LIMA RAMOS
Código identificador: 7e58ed4d7946178dc0485516bb80db6c

PORTARIA Nº 1.416/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  conferidas  pelo  Ato  de
Nomeação de 16 de Dezembro de 2022.
 
RESOLVE:
 
CONCEDER a servidor(a)  ISABEL CRISTINA PINHEIRO ALMEIDA E
ALMEIDA,  Matrícula  nº  181071-1,  no  cargo  de  TEC  MUN  NIVEL
SUPERIOR MEDICINA, lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-
SEMUS, após o cumprimento dos trâmites legais, 30 dias de LICENÇA
PARA ACOMPANHAR PESSOA DA FAMILIA COM VENCIMENTO (MÉDICO
PERITO),  no  período  de  14/03/2023  a  12/04/2023,  constantes  no
Boletim de Inspeção Médica nº 463/2023.
 
Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro
Secretária Municipal de Administração - SEMAD

Publicado por: THAIS LIMA RAMOS
Código identificador: ff269610a9985dfa120331a6f0986a69

PORTARIA Nº 1.418/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  conferidas  pelo  Ato  de
Nomeação de 16 de Dezembro de 2022.
 
RESOLVE:
 
CONCEDER  ao  servidor(a)  LEONARDO SALDANHA DOS SANTOS,
Matrícula nº 33955, no cargo de PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 4, lotado
(a)  na  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO  -  SEMED,  após  o
cumprimento  dos  trâmites  legais,  15  dias  de  LICENÇA  PARA
TRATAMENTO  DE  SAÚDE  EM  PRORROGAÇÃO  (MÉDICO  PERITO),  no
período  de  13/03/2023  a  27/03/2023,  constantes  no  Boletim  de
Inspeção Médica nº 462/2023.
 
Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro 
Secretária Municipal de Administração - SEMAD

Publicado por: THAIS LIMA RAMOS
Código identificador: b90855abcb505cfa39a240ad4d308223

PORTARIA Nº 1.419/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  conferidas  pelo  Ato  de
Nomeação de 16 de Dezembro de 2022.
 
RESOLVE:
 
CONCEDER a servidor(a) ERICKA SILVA FERREIRA LOPES, Matrícula
nº 183031-1 / 183031-2, no cargo de PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 4,
lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, após o
cumprimento  dos  trâmites  legais,  180  dias  de  LICENÇA  PARA
TRATAMENTO  DE  SAÚDE  EM  PRORROGAÇÃO  (MÉDICO  PERITO),  no
período  de  10/03/2023  a  05/09/2023,  constantes  no  Boletim  de
Inspeção Médica nº 461/2023.
 
Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro 
Secretária Municipal de Administração - SEMAD

Publicado por: THAIS LIMA RAMOS
Código identificador: cb241598be4ac46d7b1612c43960f554

PORTARIA Nº 1.420/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  conferidas  pelo  Ato  de
Nomeação de 16 de Dezembro de 2022.
 
RESOLVE:
 
CONCEDER a servidor(a) MONICA NAUFEL DE SOUSA, Matrícula nº
26693, no cargo de TEC MUN NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGIA, lotado
(a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS, após o cumprimento
dos trâmites legais, 180 dias de LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
(MÉDICO PERITO), no período de 14/03/2023 a 09/09/2023, constantes
no Boletim de Inspeção Médica nº 460/2023.
 
Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
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Mariana Miranda Cordeiro
Secretária Municipal de Administração - SEMAD

Publicado por: THAIS LIMA RAMOS
Código identificador: 2b688eb51bd78fb566eb8b0b4e3a4796

PORTARIA Nº 1.421/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  conferidas  pelo  Ato  de
Nomeação de 16 de Dezembro de 2022.
 
RESOLVE:
 
CONCEDER ao  servidor(a)  JOSE LUIS  TEIXEIRA DO LAGO NETO,
Matrícula nº 50468-1, no cargo de TEC MUN NIVEL SUPERIOR MEDICINA,
lotado  (a)  na  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE-SEMUS,  após  o
cumprimento  dos  trâmites  legais,  12  dias  de  LICENÇA  PARA
TRATAMENTO  DE  SAÚDE  EM  PRORROGAÇÃO  (MÉDICO  PERITO),  no
período  de  20/03/2023  a  31/03/2023,  constantes  no  Boletim  de
Inspeção Médica nº 459/2023.
 
Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro 
Secretária Municipal de Administração - SEMAD

Publicado por: THAIS LIMA RAMOS
Código identificador: c55630726c025bac34cb7b29e2a8808a

PORTARIA Nº 1.422/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  conferidas  pelo  Ato  de
Nomeação de 16 de Dezembro de 2022.
 
RESOLVE:
 
CONCEDER a servidor(a) MARIA IZABEL CARNEIRO DOS SANTOS,
Matrícula nº 9973, no cargo de PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 4, lotado
(a)  na  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO  -  SEMED,  após  o
cumprimento  dos  trâmites  legais,  180  dias  de  LICENÇA  PARA
TRATAMENTO  DE  SAÚDE  EM  PRORROGAÇÃO  (MÉDICO  PERITO),  no
período  de  19/03/2023  a  14/09/2023,  constantes  no  Boletim  de
Inspeção Médica nº 458/2023.
 
Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro
Secretária Municipal de Administração - SEMAD

Publicado por: THAIS LIMA RAMOS
Código identificador: 433d82a9b374e1bb34dcfed00a69c0e8

PORTARIA Nº 1.423/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  conferidas  pelo  Ato  de
Nomeação de 16 de Dezembro de 2022.
 
RESOLVE:
 
CONCEDER  a  servidor(a)  THIARLLESON  SANTOS  DE  SOUSA,

Matrícula nº 5507-1, no cargo de TEC MUN NIVEL MEDIO TECNICO DE
INFORMATICA-SUPORTE,  lotado  (a)  na  CÂMARA  MUNICIPAL,  após  o
cumprimento  dos  trâmites  legais,  90  dias  de  LICENÇA  PARA
ACOMPANHAR  PESSOA  DA  FAMILIA  COM  VENCIMENTO  (MÉDICO
PERITO),  no  período  de  16/03/2023  a  13/06/2023,  constantes  no
Boletim de Inspeção Médica nº 457/2023.
 
Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro 
Secretária Municipal de Administração - SEMAD

Publicado por: THAIS LIMA RAMOS
Código identificador: 639e37ff1e0a148b814596e55e0b98d4

PORTARIA Nº 1.424/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  conferidas  pelo  Ato  de
Nomeação de 16 de Dezembro de 2022.
 
RESOLVE:
 
CONCEDER  a  servidor(a)  CLAUDIA  REGINA  CORREA  GARCEZ,
Matrícula nº 24099, no cargo de PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 4, lotado
(a)  na  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO  -  SEMED,  após  o
cumprimento  dos  trâmites  legais,  120  dias  de  LICENÇA  PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE (MÉDICO PERITO), no período de 11/03/2023 a
08/07/2023, constantes no Boletim de Inspeção Médica nº 455/2023.
 
Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro 
Secretária Municipal de Administração - SEMAD

Publicado por: THAIS LIMA RAMOS
Código identificador: f231c297eba03852e94d7802514764a9

PORTARIA Nº 1.425/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  conferidas  pelo  Ato  de
Nomeação de 16 de Dezembro de 2022.
 
RESOLVE:
 
CONCEDER a  servidor(a)  CREUSA CUNHA,  Matrícula  nº  32781,  no
cargo de PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 4, lotado (a) na SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, após o cumprimento dos trâmites
legais,  90  dias  de  LICENÇA  PARA  TRATAMENTO  DE  SAÚDE  EM
PRORROGAÇÃO  (MÉDICO  PERITO),  no  período  de  15/03/2023  a
12/06/2023, constantes no Boletim de Inspeção Médica nº 454/2023.
 
Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro 
Secretária Municipal de Administração - SEMAD

Publicado por: THAIS LIMA RAMOS
Código identificador: 7ca859d415a4403c18b11fb524bd86f6

PORTARIA Nº 1.426/2023
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A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  conferidas  pelo  Ato  de
Nomeação de 16 de Dezembro de 2022.
 
RESOLVE:
 
CONCEDER  a  servidor(a)  WILMA  SOUZA  FERREIRA,  Matrícula  nº
5742,  no  cargo  de  PROFESSOR  NIVEL  SUPERIOR  4,  lotado  (a)  na
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, após o cumprimento
dos trâmites legais, 60 dias de LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
(MÉDICO PERITO), no período de 13/03/2023 a 11/05/2023, constantes
no Boletim de Inspeção Médica nº 453/2023.
 
Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro
Secretária Municipal de Administração - SEMAD

Publicado por: THAIS LIMA RAMOS
Código identificador: 5d4672717facfc17d61b75e31a89521b

PORTARIA Nº 1.427/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  conferidas  pelo  Ato  de
Nomeação de 16 de Dezembro de 2022.
 
RESOLVE:
 
CONCEDER  a  servidor(a)  MARCIA  BETANIA  ALMEIDA  SANTOS,
Matrícula  nº  365583-1,  no  cargo  de  TEC  MUN  NIVEL  SUPERIOR
ENFERMAGEM, lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS,
após o cumprimento dos trâmites legais,  60 dias de LICENÇA PARA
TRATAMENTO  DE  SAÚDE  EM  PRORROGAÇÃO  (MÉDICO  PERITO),  no
período  de  16/03/2023  a  14/05/2023,  constantes  no  Boletim  de
Inspeção Médica nº 452/2023.
 
Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro 
Secretária Municipal de Administração - SEMAD

Publicado por: THAIS LIMA RAMOS
Código identificador: 0f87074a472be4c4536970ff8dca6f16

PORTARIA Nº 1.428/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  conferidas  pelo  Ato  de
Nomeação de 16 de Dezembro de 2022.
 
RESOLVE:
 
CONCEDER  a  servidor(a)  MICHELLY  DE  JESUS  CRUZ  DA  SILVA,
Matrícula nº 20639, no cargo de PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 4, lotado
(a)  na  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO  -  SEMED,  após  o
cumprimento dos trâmites legais, 120 dias de LICENÇA MATERNIDADE,
no período de 14/03/2023 a  11/07/2023,  constantes  no Boletim de
Inspeção Médica nº 451/2023.
 
Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro
Secretária Municipal de Administração - SEMAD

Publicado por: THAIS LIMA RAMOS
Código identificador: 3b20eb312052d5731bca9a4847233d8e

PORTARIA Nº 1.429/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  conferidas  pelo  Ato  de
Nomeação de 16 de Dezembro de 2022.
 
RESOLVE:
 
CONCEDER  a  servidor(a)  SILVANA  REGIA  BITTENCOURT  SILVA,
Matrícula nº 13099, no cargo de ESPECIALISTA NIVEL 4, lotado (a) na
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, após o cumprimento
dos trâmites legais, 90 dias de LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
(MÉDICO PERITO), no período de 18/03/2023 a 15/06/2023, constantes
no Boletim de Inspeção Médica nº 450/2023.
 
Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro
Secretária Municipal de Administração - SEMAD

Publicado por: THAIS LIMA RAMOS
Código identificador: 2a50905efd671a9b3af7c6c2ccfacc56

PORTARIA Nº 1.431/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  conferidas  pelo  Ato  de
Nomeação de 16 de Dezembro de 2022.
 
RESOLVE:
 
CONCEDER  a  servidor(a)  HERNILIA  JOANA COELHO,  Matrícula  nº
8012, no cargo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, lotado (a) na HOSPITAL
MUNICIPAL  DJALMA  MARQUES  -  HMDM,  após  o  cumprimento  dos
trâmites legais, 180 dias de LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
(MÉDICO PERITO), no período de 03/03/2023 a 29/08/2023, constantes
no Boletim de Inspeção Médica nº 449/2023.
 
Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro
Secretária Municipal de Administração - SEMAD

Publicado por: THAIS LIMA RAMOS
Código identificador: e1b8bfd88a1e686590a2762cbf07dd87

PORTARIA Nº 1.432/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  conferidas  pelo  Ato  de
Nomeação de 16 de Dezembro de 2022.
 
RESOLVE:
 
CONCEDER a servidor(a) LIANE SILVA SOUSA, Matrícula nº 25759, no
cargo  de  TEC  MUN  NIVEL  MEDIO  ENFERMAGEM,  lotado  (a)  na
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS, após o cumprimento dos
trâmites legais,  60 dias de LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
(MÉDICO PERITO), no período de 15/03/2023 a 13/05/2023, constantes
no Boletim de Inspeção Médica nº 448/2023.
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Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro 
Secretária Municipal de Administração - SEMAD

Publicado por: THAIS LIMA RAMOS
Código identificador: 6c29372cfac81ba2e9bb0d7c6f111b32

PORTARIA Nº 1.433/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  conferidas  pelo  Ato  de
Nomeação de 16 de Dezembro de 2022.
 
RESOLVE:
 
CONCEDER a servidor(a) VANIA CRISTINA DOS REIS BARROS DA
SILVA, Matrícula nº 12300, no cargo de PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 4,
lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, após o
cumprimento  dos  trâmites  legais,  90  dias  de  LICENÇA  PARA
ACOMPANHAR  PESSOA  DA  FAMILIA  COM  VENCIMENTO  (MÉDICO
PERITO),  no  período  de  02/03/2023  a  30/05/2023,  constantes  no
Boletim de Inspeção Médica nº 447/2023.
 
Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro
Secretária Municipal de Administração - SEMAD

Publicado por: THAIS LIMA RAMOS
Código identificador: ba341b3897c10458438385685e140e07

PORTARIA Nº 1.434/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  conferidas  pelo  Ato  de
Nomeação de 16 de Dezembro de 2022.
 
RESOLVE:
 
CONCEDER  a  servidor(a)  MARIA  ELIZABETH  SILVA  BEZERRA,
Matrícula nº 16213, no cargo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, lotado (a)
na  HOSPITAL  MUNICIPAL  DJALMA  MARQUES  -  HMDM,  após  o
cumprimento  dos  trâmites  legais,  60  dias  de  LICENÇA  PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE (MÉDICO PERITO), no período de 16/03/2023 a
14/05/2023, constantes no Boletim de Inspeção Médica nº 446/2023.
 
Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro
Secretária Municipal de Administração - SEMAD

Publicado por: THAIS LIMA RAMOS
Código identificador: 699736b7526c282648dcf7b3cba95017

PORTARIA Nº 1.435/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  conferidas  pelo  Ato  de
Nomeação de 16 de Dezembro de 2022.
 
RESOLVE:
 

CONCEDER a servidor(a) KAMILLA RODRIGUES SANTOS, Matrícula nº
50924, no cargo de PROFESSOR, lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO - SEMED, após o cumprimento dos trâmites legais, 30
dias de LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (MÉDICO PERITO), no
período  de  14/03/2023  a  12/04/2023,  constantes  no  Boletim  de
Inspeção Médica nº 456/2023.
 
Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro 
Secretária Municipal de Administração - SEMAD

Publicado por: THAIS LIMA RAMOS
Código identificador: 274e83cfa0ec8e24b0dea1332b03591c

PORTARIA Nº 1.439/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições e competências legais, e, considerando o disposto no art.
22, parágrafo único do Decreto Municipal nº 29.650 de 30 de novembro
de 2006,
 
R E S O L V E:
 
Art.  1º-  HOMOLOGAR a  aquisição  da  estabilidade  do  servidor,  no
respectivo  cargo  público,  cujo  provimento  possui  caráter  efetivo,
relacionados no Anexo Único que integra a presente Portaria.
 
Art. 2°- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário
Oficial do Município de São Luís – MA, com efeito retroativo a fevereiro
de 2023.
 
Dê-se ciência,
publique-se e cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro
Secretária Municipal de Administração

Publicado por: KÁTIA VIEIRA DE PAIVA FERNANDES
Código identificador: 1a04b139e1cf75bff7aaae1119468264

PORTARIA Nº 1.445/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, conferidas pelo ato de nomeação de 16/12/2022 e de
acordo com os termos do Artigo 169 da Lei  nº 4.615,  de 19.06.06
(EFPM) e Protocolo nº 1731.2022.
 
R  E  S  O  L  V  E:  Conceder  06  (meses)  de  Licença-Prêmio  por
Assiduidade à servidora,  MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS GOMES,
Matrícula 173736- 1, Cargo: Professor Nível Superior 4, Referência PNS,
Nível G, lotada na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, referente
ao  segundo  (25/07/2012  à  24/07/2017),terceiro(25/07/2017  à
24/07/2022)  quinquênio,  no  período  de  02/04/2023  à  28/09/2023.
 
Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro
Secretária Municipal de Administração

Publicado por: KÁTIA VIEIRA DE PAIVA FERNANDES
Código identificador: dcd7760154f509e474cd1144bf869aa5

PORTARIA Nº 1.447/2023
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A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,  no uso de suas
atribuições legais, conferidas pelo ato de nomeação de 16/12/2022 e de
acordo com os termos do Artigo 169 da Lei  nº 4.615,  de 19.06.06
(EFPM) e Protocolo Edoc nº 1219.2022.
 
R E S O L V E:
Conceder 03 (meses) de Licença-Prêmio por Assiduidade ao servidor,
WALNEY  SANTANA  BOTENTUIT  PEREIRA  ,  Matrícula  101245-1,
Cargo:  Agente  Administrativo,  Referência  VI,  Nível  J,  lotado  na
Secretaria  Municipal  de  Educação  –  SEMED,  referente  ao  sétimo
(01/08/2016 à  31/07/2021),quinquênio,  no  período  de  10/04/2023 à
08/07/2023.
 
Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro
Secretária Municipal de Administração

Publicado por: NATÁLIA MACEDO DA SILVA
Código identificador: df7490ebe34027d9e9f5fef4f85cec96

PORTARIA Nº 1.448/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, conferidas pelo ato de nomeação de 16/12/2022 e de
acordo com os termos do Artigo 169 da Lei  nº 4.615,  de 19.06.06
(EFPM) e Protocolo Edoc nº 565.2023.
 
R  E  S  O  L  V  E:  Conceder  03  (meses)  de  Licença-Prêmio  por
Assiduidade ao servidor, CARLOS MAGNO SILVA SANTOS , Matrícula
367920-1,  Cargo:  Auxiliar  de Serviços  Gerais,  Referência  I,  Nível  E,
lotado  na  Secretaria  Municipal  de  Saúde  –  SEMUS,  referente  ao
segundo(11/04/2013  à  10/04/2018),quinquênio,  no  período  de
10/04/2023  à  08/07/2023.
 
Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro
Secretária Municipal de Administração

Publicado por: KÁTIA VIEIRA DE PAIVA FERNANDES
Código identificador: dab2f345dae04051f456580028d16f50

PORTARIA Nº 1.449/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,  no uso de suas
atribuições legais, conferidas pelo ato de nomeação de 16/12/2022 e de
acordo com os termos do Artigo 169 da Lei  nº 4.615,  de 19.06.06
(EFPM) e Protocolo Edoc nº 1248.2022.
 
R E S O L V E:
Conceder 03 (meses) de Licença-Prêmio por Assiduidade ao servidor,
ADELSON SOUSA SILVA , Matrícula 81295-1, Cargo: Vigia, Referência
III,  Nível  J,  lotado  na  Secretaria  Municipal  de  Educação  –  SEMED,
referente ao sétimo (01/08/2016 à 31/07/2021),quinquênio, no período
de 10/04/2023 à 08/07/2023.
 
Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro
Secretária Municipal de Administração

Publicado por: NATÁLIA MACEDO DA SILVA
Código identificador: d9ec662ff3edeeee860c12f64a4293d5

PORTARIA Nº 1.450/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, conferidas pelo ato de nomeação de 16/12/2022 e de
acordo com os termos do Artigo 169 da Lei  nº 4.615,  de 19.06.06
(EFPM) e Protocolo Edoc nº 9393.2022.
 
R  E  S  O  L  V  E:  Conceder  09  (meses)  de  Licença-Prêmio  por
Assiduidade  à  servidora,  RAIMUNDA NONATA BORGES,  Matrícula
85768-1, Cargo: Professor Nível Superior 4, Referência PNS, Nível G,
lotado na Secretaria  Municipal  de Educação –  SEMED,  referente  ao
primeiro  (05/08/2002  à  04/08/2007),segundo  (05/08/2007  à
04/08/2012),  terceiro  (05/08/2012  à  04/08/2017)  quinquênio,  no
período de 10/04/2023 à 04/01/2024.
 
Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro
Secretária Municipal de Administração

Publicado por: KÁTIA VIEIRA DE PAIVA FERNANDES
Código identificador: c01ba80904b32e7e17fe1ad7ed8de044

PORTARIA Nº 1.452/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,  no uso de suas
atribuições legais, conferidas pelo ato de nomeação de 16/12/2022 e de
acordo com os termos do Artigo 169 da Lei  nº 4.615,  de 19.06.06
(EFPM) e Protocolo Adm nº 1025.2023.
 
R E S O L V E:
Conceder 06 (meses) de Licença-Prêmio por Assiduidade à servidora,
NEUSANITA DE JESUS VALENTE, Matrícula 127593-1, Cargo: Auxiliar
de Enfermagem, Referência VI, Nível J, lotada na Secretaria Municipal
de  Saúde  –  SEMUS,  referente  ao  terceiro  (29/04/1998  à
28/04/2003),quarto (29/04/2003 à 28/04/2008), quinquênio, no período
de 17/04/2023 à 13/10/2023.
 
Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro
Secretária Municipal de Administração

Publicado por: NATÁLIA MACEDO DA SILVA
Código identificador: e698559cc289c784766ec2444170ad3f

RESENHA DO CONTRATO Nº 05/2023/SEMAD

Processo  Administrativo  SEMAD  –  844/2023.  CONTRATANTE:
Prefeitura Municipal de São Luís através da SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO –  SEMAD.  CONTRATADO(A):  CINTHYA THAYNAN
CARDOSO  REIS,  CNPJ  sob  o  nº.  30.947.056/0001-19.  OBJETO:
Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de
ar  condicionado,  com  reposição  de  peças  em  equipamentos  de
refrigeração e ventilação, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Administração – SEMAD. VALOR GLOBAL: R$ 497.957,99
(quatrocentos e noventa e sete mil novecentos e cinquenta e sete reais
e noventa e nove centavos).  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade
Orçamentária:  18101 -  SEMAD, Projeto/Atividade:  0412204032.141 –
Custeio e Investimento - Modalidade de Despesas: 3.3.90.39 - Fonte de
recursos: 0100000000 – Tesouro Municipal.
 
VIGÊNCIA:  O prazo de vigência  da contratação será  de 12 (doze)
meses contados da sua assinatura.
 
FUNDAMENTAÇÃO  LEGAL:  Leis  10.520/2002  e  8.666/93,  e  suas
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alterações.
 
São Luís (MA), 23 de março de 2023.
 
Mariana Miranda Cordeiro
Secretária Municipal de Administração - SEMAD

Publicado por: FELIPE CONTENTE BELCHIOR
Código identificador: b079409775f158a7d9d975f3c8a3217e

TERMO DE RATIFICAÇÃO N° 06/2023/SEMAD

REFERÊNCIA :  Processo  Administrat ivo  nº  3.987/2023  –
SEMAD.  ÓRGÃO:  Secretaria  Municipal  de  Administração  –
SEMAD. OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição
de  equipamentos  de  informática,  para  atender  às  necessidades  da
Secretaria Municipal de Administração – SEMAD. FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL: Lei Federal n°. 8.666/1993 e demais normas regulamentares
pertinentes à espécie. MODALIDADE: Contratação direta por Dispensa
de Licitação (Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93).
 
RATIFICO E AUTORIZO os procedimentos referentes à Dispensa de
Licitação,  com  fulcro  no  artigo  24,  inciso  II,  da  Lei  Federal  nº.
8.666/1993,  no  Parecer,  na  e  na  Comprovação  de  Vantajosidade,
constante no Processo Administrativo nº 3.691/2023, cujo objeto trata-
se  de  Contratação  de  empresa  especializada  para  aquisição  de
equipamentos  de  informática,  para  atender  às  necessidades  da
Secretaria  Municipal  de  Administração  –  SEMAD  junto  à  empresa
ANTÔNIO DE OLIVEIRA, CNPJ sob o nº. 49.203.153/0001-25, no
valor de R$ 17.423,10 (dezessete mil quatrocentos e vinte e
três  reais  e  dez  centavos),  vinculado  à  efetiva  prestação  dos
serviços e se dando após o seu encerramento total.
 
Com fito  de  que  sejam produzidos  todos  os  efeitos  legais  aplicáveis  à
matéria, determino que todos os atos pretéritos sejam devidamente
inseridos no SACOP, conforme Instrução Normativa nº 34/2014-TCE/MA.
 
Publica-se. Contrata-se.
 
São Luís/MA, 23 de março de 2023.
 
Mariana Miranda Cordeiro
Secretária Municipal de Administração
SEMAD/PMSL
   

Publicado por: FELIPE CONTENTE BELCHIOR
Código identificador: d7b8adf742dbe1c31c2be0e1b9d21987

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

PORTARIA Nº 821/2023 AO CONTRATO 085/2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS, nomeado por
meio de Ato Municipal, datado de 19 de janeiro de 2021, publicado no
Diário Oficial do Município, edição nº 12, do dia 19 de janeiro de 2021,
no uso de suas atribuições legais e regimentais;
 
Tendo em vista o que determina o Art. 58, Inciso lll, c/c Artigo 67, da Lei
n° 8.666/93, em sua atual redação e, considerando a necessidade de
Controle, Acompanhamento e Fiscalização de Contratos Administrativos
desta Secretaria:
 
RESOLVE
 
I  -  DESIGNAR  os  servidores  qualificados  abaixo,  para  acompanhar,
fiscalizar e atestar a execução do Contrato n° 085/2017, firmado entre

esta  Secretaria  Municipal  de  Saúde  e  a  empresa:  LOGFARMA
DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA,  cujo objeto é a contratação de
empresa  para  prestação  de  serviços  para  a  implantação  e
operacionalização  da  Gestão  Municipal  de  Armazenamento  e
Distribuição de Medicamentos e Insumos de Saúde, relativo ao Pregão
Eletrônico nº 05/2017, Processo nº 040.65492/2016.
 
SERVIDOR-
TITULAR CARGO MATRÍCULA CPF

JONATHAN KLEIVER
DOS SANTOS
MENDES

COORDENADOR DE
ALMOXARIFADO E
PATRIMÔNIO

601898-1 603.361.223-06
 

SERVIDOR -
SUPLENTE CARGO MATRÍCULA CPF

PALLOMA MASSETE
SILVA

SUPERINTENDENTE DE
MATERIAL E PATRIMÔNIO 599788-1 050.671.353-95

 

CAMILLA AMORIM
AIRES

COORDENADORA DE
ÁREA DO PROGRAMA
SAÚDE DA FAMÍLIA

590372-1 990.611.533-04

 
II  -  Pela  presente  ficam  revogados  os  efeitos  da  portaria  nº  142  -
DCC/SEMUS  de  02  de  Junho  de  2022.
III - Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.
 
Joel Nicolau Nogueira Nunes Júnior
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por: JOICY KAREN RODRIGUES SOUSA
Código identificador: 0da7e10a06e724def470e954e364a698

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º
013/2023

Respaldado no Art. 24, inciso II da Lei n.° 8.666/1993 e, fundamentado
no  Parecer  Jurídico  n.°  PARECER  N.°  126/2022  -  ASSESSORIA
JURIDICA/SEMIT,  RATIFICO  a  Dispensa  de  Licitação  nº  013/2023,
originada  do   Processo  IDOC  2.712/2022,  que  tem  como  objeto:
Contratação de empresa especializada em serviços de links de acesso à
internet, pra redundância, abrangendo fornecimento de roteador, rack,
protetor  contra  surtos  elétricos,  em  formato   comodato,  incluindo
instalação e configuração a fim de atender as demandas da Secretaria
Municipal de Saúde. Autorizo a contratação com a empresa, conforme
relacionada abaixo:
 
EMPRESA CNPJ VALOR

VIACOM NEXT
GENERATION
COMUNICAÇÃO LTDA

06.172.384/0001-06 R$ 16.461,00 (dezesseis mil quatrocentos e
sessenta e um reais)

 
Em  cumprimento  ao  disposto  no  artigo  26  da  Lei  nº  8.666/93,
DETERMINO  a  publicação  da  presente  ratificação  no  Diário  Oficial  do
Município, para que produza os efeitos legais.
 Publique-se e cumpra-se.  
São Luís (MA), 23 de março de 2023.
 
Joel Nicolau Nogueira Nunes Junior
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por: ROSSANA CRISTINA MARQUES REIS
Código identificador: 8a79f045cb1039fd907e1906738f6f4a

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º
014/2023

Respaldado no Art. 24, inciso II da Lei n.° 8.666/1993 e, fundamentado
no  Parecer  Jurídico  n.°  PARECER  Nº  810/2023  ASSEJUR/SEMUS,
RATIFICO a Dispensa de Licitação nº 014/2023, originada do  Processo
IDOC  4.536/2023,  que  tem  como  objeto:  ontratação  em  caráter
emergencial de empresa especializada no fornecimento de refeições
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preparadas  “tipo  quentinha”  para  atender  as  necessidades  desta
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS. Autorizo a contratação com a
empresa, conforme relacionada abaixo:
 

EMPRESA CNPJ VALOR

H & S PEREIRA
COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA

32.969.922/0001-06 R$ 11.904,00 (onze mil novecentos e
quatro reais)

 
Em  cumprimento  ao  disposto  no  artigo  26  da  Lei  nº  8.666/93,
DETERMINO  a  publicação  da  presente  ratificação  no  Diário  Oficial  do
Município, para que produza os efeitos legais.
 Publique-se e cumpra-se.  .
 
São Luís (MA), 23 de março de 2023.
 
Joel Nicolau Nogueira Nunes Junior
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por: ROSSANA CRISTINA MARQUES REIS
Código identificador: 2f23ffc318b59ba077e1f27401b127a4

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 039/2022 –
PROCESSO Nº 30294/2022

Ao Termo de Colaboração nº 39/2022, celebrado entre a Prefeitura
Municipal de São Luís, através da Secretaria Municipal de Educação –
SEMED e a ASSOCIAÇÃO DO MENOR CARENTE DO BOM JESUS
PRIMAVERA, que tem por objeto o repasse de recursos federais para o
implemento  de  ação  conjunta  entre  a  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA
MUNICIPAL  de  São  Luís  e  as  ORGANIZAÇOES DA SOCIEDADE CIVIL
contempladas pelo FUNDEB, para atendimento na Educação Infantil -
primeira etapa da Educação Básica - à criança de zero a cinco anos de
idade  em  seus  aspectos  físicos,  emocionais,  afetivos,  cognitivo-
linguísticos e sociais, conforme estabelecido no Plano de Trabalho.
 
A  Prefeitura  Municipal  de  São  Luís,  através  da  SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED,  entidade de direito público,
CNPJ sob nº 06.307.102/0002-11, com sede na Avenida Castelo Branco,
nº.  240,  Ed.  Trade  Center,  São  Francisco,  nesta  Capital,  neste  ato
representada por seu Secretário-Adjunto de Orçamento e Finanças, o
Sr. JEAN RIBEIRO DA SILVA, residente e domiciliada nesta Cidade, por
Delegação de Competência através da Portaria nº 350/2023-SEMED,
RESOLVE APOSTILAR o TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 39/2022 –
Processo nº 30294/2022, celebrado com ASSOCIAÇÃO DO MENOR
CARENTE DO BOM JESUS PRIMAVERA,  inscrito no CNPJ sob o nº
05.138.511/0001-98,  com  sede  na  RUA  NOSSA  SENHORA  DA
GUIA,  N°  40,  BOM  JESUS,  representada  pelo(a)  Sr.(a)  LINDACI
AMORIM,  portador(a)  do  CPF  nº  292.121.383-49,  residente  e
domiciliado  nesta  cidade,  Entidade  mantenedora  da(o)  ESCOLA
COMUNITÁRIA  SOLDADINHO  DE  CRISTO,  fica  apostilado  o  Termo
de Colaboração nº 39/2022, com fundamento no art. 57, da Lei nº
13.019/2014, conforme o que segue:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA JUSTIFICATIVA DO APOSTILAMENTO
1.1  Constitui  a  presente  Apostila  ao Termo de Colaboração nº
39/2022, para ajuste do valor da diferença de per capita, decorrente
de  revisão  da  metodologia  de  cálculo  efetivado  no  Termo  Aditivo
celebrado,  em decorrência  da  Portaria  Interministerial  MEC/ME  n  º
04/2022, que alterou o valor de per capita para os meses de setembro,
outubro, novembro e dezembro de 2022.
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO
2.1  O  valor  decorrente  da  atualização  de  per  capita  (Portaria
Interministerial MEC/ME n º 04/2022) será de R$ 5.084,64 (cinco mil
oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

2.2 O valor constante na Cláusula Segunda do Termo de Colaboração
nº  39/2022,  passa  a  vigorar  com  o  valor  de  R$  331.562,17
(trezentos e trinta e um mil quinhentos e sessenta e dois reais
e dezessete centavos).
2.3 O valor constante no Item 5 – Cronograma de Aplicação do Plano de
Trabalho vinculado ao Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº
39/2022, passa a vigorar com o valor de R$ 331.562,17 (trezentos e
trinta e um mil quinhentos e sessenta e dois reais e dezessete
centavos).
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
3.1 Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem
com a presente Apostila.
 
São Luís (MA), 23/03/2023.
 
JEAN RIBEIRO DA SILVA
Secretário-Adjunto de Orçamento e Finanças
Portaria nº 350/2023-SEMED

Publicado por: DALILA FRAZÃO FERREIRA
Código identificador: c85b5174d07dc6ee698d02312e581022

APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 047/2022 –
PROCESSO Nº 30327/2022

Ao Termo de Colaboração nº 47/2022, celebrado entre a Prefeitura
Municipal de São Luís, através da Secretaria Municipal de Educação –
SEMED e a UNIÃO DE MORADORES DO ANJO DA GUARDA, que tem
por objeto o repasse de recursos federais para o implemento de ação
conjunta entre a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL de São Luís e as
ORGANIZAÇOES DA SOCIEDADE CIVIL contempladas pelo FUNDEB, para
atendimento na Educação Infantil - primeira etapa da Educação Básica -
à criança de zero a cinco anos de idade em seus aspectos físicos,
emocionais,  afetivos,  cognitivolinguísticos  e  sociais,  conforme
estabelecido  no  Plano  de  Trabalho.
 
A  Prefeitura  Municipal  de  São  Luís,  através  da  SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED,  entidade de direito público,
CNPJ sob nº 06.307.102/0002-11, com sede na Avenida Castelo Branco,
nº.  240,  Ed.  Trade  Center,  São  Francisco,  nesta  Capital,  neste  ato
representada por seu Secretário-Adjunto de Orçamento e Finanças, o
Sr. JEAN RIBEIRO DA SILVA, residente e domiciliada nesta Cidade, por
Delegação de Competência através da Portaria nº 350/2023-SEMED,
RESOLVE APOSTILAR o TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 47/2022 –
Processo nº 30327/2022, celebrado com UNIÃO DE MORADORES
D O  A N J O  D A  G U A R D A ,  i n s c r i t o  n o  C N P J  s o b  o  n º
06.257.422/0001-23, com sede na RUA INGLATERRA, QUADRA 10,
LOTE  5  E  6,  ANJO  DA  GUARDA,  representada  pelo(a)  Sr.(a)
ALEJANDRO  SANTOS  DE  CARVALHO,  portador(a)  do  CPF  nº
609.456.773-08,  residente  e  domiciliado  nesta  cidade,  Entidade
mantenedora da(o) CRECHE ESCOLA COMUNITÁRIA PROGRESSO,
fica  apostilado  o  Termo  de  Colaboração  nº  47/2022,  com
fundamento no art. 57, da Lei nº 13.019/2014, conforme o que segue:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA JUSTIFICATIVA DO APOSTILAMENTO
1.1  Constitui  a  presente  Apostila  ao Termo de Colaboração nº
47/2022, para ajuste do valor da diferença de per capita, decorrente
de  revisão  da  metodologia  de  cálculo  efetivado  no  Termo  Aditivo
celebrado,  em decorrência  da  Portaria  Interministerial  MEC/ME  n  º
04/2022, que alterou o valor de per capita para os meses de setembro,
outubro, novembro e dezembro de 2022.
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO
2.1 O valor constante na Cláusula Segunda do Termo Aditivo ao Termo
de Colaboração nº 47/2022,  passa a vigorar  com o valor  de R$
8.694,08 (oito mil  seiscentos e noventa e quatro mil  e  oito
centavos).
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2.2 O valor constante na Cláusula Terceira do Termo Aditivo ao Termo
de Colaboração nº 47/2022,  passa a vigorar com o valor  de  R$
566.927,30  (quinhentos  e  sessenta  e  seis  mil  novecentos  e
vinte e sete reais e trinta centavos).
2.3 O valor constante no Item 5 – Cronograma de Aplicação do Plano de
Trabalho vinculado ao Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº
47/2022, passa a vigorar com o valor de R$ 566.927,30 (quinhentos
e sessenta e seis mil novecentos e vinte e sete reais e trinta
centavos).
2.4 O total da Meta 4 (Meta + Diferença da Per Capita), no Item 6 –
Cronograma de Desembolso do Plano de Trabalho vinculado ao Termo
Aditivo ao Termo de Colaboração nº 47/2022, passa a vigorar com o
valor de R$ 244.463,41, que representam o somatório do valor da
diferença de per capita e o valor da meta atual.
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
3.1 Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem
com a presente Apostila.
 
São Luís (MA), 23/03/2023.
 
JEAN RIBEIRO DA SILVA
Secretário-Adjunto de Orçamento e Finanças
Portaria nº 350/2023-SEMED

Publicado por: DALILA FRAZÃO FERREIRA
Código identificador: 6c132b62820ffd08a978e5bd01f2a709

APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 089/2022 –
PROCESSO Nº 29580/2022

Ao Termo de Colaboração nº 89/2022, celebrado entre a Prefeitura
Municipal de São Luís, através da Secretaria Municipal de Educação –
SEMED  e  o  CLUBE  DE  MÃES  UNIDAS  VENCEREMOS  DA  VILA
VICENTE FIALHO, que tem por objeto o repasse de recursos federais
para o implemento de ação conjunta entre a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL  de  São  Luís  e  as  ORGANIZAÇOES DA SOCIEDADE CIVIL
contempladas pelo FUNDEB, para atendimento na Educação Infantil -
primeira etapa da Educação Básica - à criança de zero a cinco anos de
idade  em  seus  aspectos  físicos,  emocionais,  afetivos,  cognitivo-
linguísticos e sociais, conforme estabelecido no Plano de Trabalho.
 
A  Prefeitura  Municipal  de  São  Luís,  através  da  SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED,  entidade de direito público,
CNPJ sob nº 06.307.102/0002-11, com sede na Avenida Castelo Branco,
nº.  240,  Ed.  Trade  Center,  São  Francisco,  nesta  Capital,  neste  ato
representada por seu Secretário-Adjunto de Orçamento e Finanças, o
Sr. JEAN RIBEIRO DA SILVA, residente e domiciliada nesta Cidade, por
Delegação de Competência através da Portaria nº 350/2023-SEMED,
RESOLVE APOSTILAR TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 89/2022 –
Processo nº 29580/2022, celebrado com CLUBE DE MÃES UNIDAS
VENCEREMOS DA VILA VICENTE FIALHO, inscrito no CNPJ sob o nº
10.370.989/0001-89, com sede na RUA DOM PEDRO I, N° 23, VILA
VICENTE  FIALHO,  representada  pelo(a)  Sr.(a)  DIONÍSIA  MARIA
AZEVEDO LAVRA, portador(a) do CPF nº 303.269.583-04, residente e
domiciliado  nesta  cidade,  Entidade mantenedora  da(o)  ESCOLA
COMUNITÁRIA  SÃO  CAMILO  LÉLLES,  fica  apostilado  o  Termo  de
Colaboração nº 89/2022,  com fundamento  no  art.  57,  da  Lei  nº
13.019/2014, conforme o que segue:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA JUSTIFICATIVA DO APOSTILAMENTO
1.1  Constitui  a  presente  Apostila  ao Termo de Colaboração nº
89/2022, para ajuste do valor da diferença de per capita, decorrente
de  revisão  da  metodologia  de  cálculo  efetivado  no  Termo  Aditivo
celebrado,  em decorrência  da  Portaria  Interministerial  MEC/ME  n  º
04/2022, que alterou o valor de per capita para os meses de setembro,
outubro, novembro e dezembro de 2022.
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO
2.1  O  valor  decorrente  da  atualização  de  per  capita  (Portaria
Interministerial MEC/ME n º 04/2022) será de R$ 5.376,71 (cinco mil
trezentos e trinta e seis reais e setenta e um centavos).
2.2 O valor constante na Cláusula Segunda do Termo de Colaboração
nº  89/2022,  passa  a  vigorar  com  o  valor  de  R$  350.606,19
(trezentos e cinquenta mil seiscentos e seis reais e dezenove
centavos).
2.3 O valor constante no Item 5 – Cronograma de Aplicação do Plano de
Trabalho vinculado ao Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº
89/2022, passa a vigorar com o valor de R$ 350.606,19 (trezentos e
cinquenta mil seiscentos e seis reais e dezenove centavos).
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
3.1 Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem
com a presente Apostila.
 
São Luís (MA), 23/03/2023.
 
JEAN RIBEIRO DA SILVA
Secretário-Adjunto de Orçamento e Finanças
Portaria nº 350/2023-SEMED

Publicado por: DALILA FRAZÃO FERREIRA
Código identificador: bce6b84f7772a9bdc45bfb4a2f75fd85

APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 094/2022 –
PROCESSO Nº 33298/2022

Ao Termo de Colaboração nº 94/2022, celebrado entre a Prefeitura
Municipal de São Luís, através da Secretaria Municipal de Educação –
SEMED e a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DEUS SEJA LOUVADO
DO BAIRRO DO SÃO FRANCISCO, que tem por objeto o repasse de
recursos  federais  para  o  implemento  de  ação  conjunta  entre  a
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL de São Luís e as ORGANIZAÇOES
DA SOCIEDADE CIVIL contempladas pelo FUNDEB, para atendimento na
Educação Infantil - primeira etapa da Educação Básica - à criança de
zero  a  cinco  anos  de  idade  em seus  aspectos  físicos,  emocionais,
afetivos,  cognitivo-linguísticos  e  sociais,  conforme  estabelecido  no
Plano de Trabalho.
 
A  Prefeitura  Municipal  de  São  Luís,  através  da  SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED,  entidade de direito público,
CNPJ sob nº 06.307.102/0002-11, com sede na Avenida Castelo Branco,
nº.  240,  Ed.  Trade  Center,  São  Francisco,  nesta  Capital,  neste  ato
representada por seu Secretário-Adjunto de Orçamento e Finanças, o
Sr. JEAN RIBEIRO DA SILVA, residente e domiciliada nesta Cidade, por
Delegação de Competência através da Portaria nº 350/2023-SEMED,
RESOLVE APOSTILAR TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 94/2022 –
Processo  nº  33298/2022,  celebrado  com  ASSOCIAÇÃO  DOS
MORADORES  DEUS  SEJA  LOUVADO  DO  BAIRRO  DO  SÃO
FRANCISCO,  inscrito  no CNPJ  sob o  nº  12.570.363/0001-58,  com
sede na RUA VIRGILIO DOMINGUES, N° - 1206 – SÃO FRANCISCO,
representada pelo(a) Sr.(a) MARIA DAS GRAÇAS CORDEIRO COSTA,
portador(a) do CPF nº 062.277.673-87, residente e domiciliado nesta
cidade,  Entidade  mantenedora  da(o)  ESCOLA  COMUNITÁRIA
FRANCISCO  CÂNDIDO  XAVIER,  fica  apostilado  o  Termo  de
Colaboração nº 94/2022,  com fundamento  no  art.  57,  da  Lei  nº
13.019/2014, conforme o que segue:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA JUSTIFICATIVA DO APOSTILAMENTO
1.1  Constitui  a  presente  Apostila  ao Termo de Colaboração nº
94/2022, para ajuste do valor da diferença de per capita, decorrente
de  revisão  da  metodologia  de  cálculo  efetivado  no  Termo  Aditivo
celebrado,  em decorrência  da  Portaria  Interministerial  MEC/ME  n  º
04/2022, que alterou o valor de per capita para os meses de setembro,
outubro, novembro e dezembro de 2022.
 

SãO LUíS/MA * SEXTA * 24 DE MARçO DE 2023 ANO XLIII * Nº 325 * ISSN 2764-8958

13/48 Documento  assinado  com  certificado  digital  e  carimbo  de  tempo,
conforme  Instrução  Normativa  Nº  70/2021  do  TCE/MA.

Este  documento  pode  ser  verificado  no  endereço  eletrônico
https://diariooficial.saoluis.ma.gov.br



CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO
2.1  O  valor  decorrente  da  atualização  de  per  capita  (Portaria
Interministerial  MEC/ME  n  º  04/2022)  será  de  R$  1.512,67  (mil
quinhentos e doze reais e sessenta e sete centavos).
2.2 O valor constante na Cláusula Segunda do Termo de Colaboração
nº 94/2022, passa a vigorar com o valor de R$ 98.638,54 (noventa
e oito mil seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro
centavos).
2.3 O valor constante no Item 5 – Cronograma de Aplicação do Plano de
Trabalho vinculado ao Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº
94/2022, passa a vigorar com o valor de R$ 98.638,54 (noventa e
oito mil seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro
centavos).
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
3.1 Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem
com a presente Apostila.
 
São Luís (MA), 23/03/2023.
 
JEAN RIBEIRO DA SILVA
Secretário-Adjunto de Orçamento e Finanças
Portaria nº 350/2023-SEMED

Publicado por: DALILA FRAZÃO FERREIRA
Código identificador: 9152469881425410ec64c57159eba818

APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 124/2022 –
PROCESSO Nº 48985/2022

Ao Termo de Colaboração nº 124/2022, celebrado entre a Prefeitura
Municipal de São Luís, através da Secretaria Municipal de Educação
– SEMED e a ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DO ALTO DO
COROADINHO, que tem por objeto o repasse de recursos federais para
o  implemento  de  ação  conjunta  entre  a  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA
MUNICIPAL  de  São  Luís  e  as  ORGANIZAÇOES DA SOCIEDADE CIVIL
contempladas pelo FUNDEB, para atendimento na Educação Infantil -
primeira etapa da Educação Básica - à criança de zero a cinco anos de
idade  em  seus  aspectos  físicos,  emocionais,  afetivos,  cognitivo-
linguísticos e sociais, conforme estabelecido no Plano de Trabalho.
 
A  Prefeitura  Municipal  de  São  Luís,  através  da  SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED,  entidade de direito público,
CNPJ  sob  nº  06.307.102/0002-11,  com  sede  na  Avenida  Castelo
Branco, nº. 240, Ed. Trade Center, São Francisco, nesta Capital, neste
ato representada por seu Secretário-Adjunto de Orçamento e Finanças,
o Sr. JEAN RIBEIRO DA SILVA, residente e domiciliada nesta Cidade,
por Delegação de Competência através da Portaria nº 350/2023-SEMED,
RESOLVE APOSTILAR o TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 124/2022 –
Processo nº 48985/2022, celebrado com ASSOCIAÇÃO DAS DONAS
DE CASA DO ALTO DO COROADINHO,  inscrito no CNPJ sob o nº
11.291.721/0001-14, com sede na RUA PRIMEIRO DE MAIO, N° 01,
ALTO  COROADINHO,  representada  pelo(a)  Sr.(a)  DYANE  DE
MORAIS,  portador(a)  do  CPF  nº  602.539.513-64,  residente  e
domiciliado  nesta  cidade,  Entidade  mantenedora  da(o)  ESCOLA
COMUNITÁRIA  CRIANÇA  FELIZ,  fica  apostilado  o  Termo  de
Colaboração nº 124/2022,  com fundamento no art.  57, da Lei  nº
13.019/2014, conforme o que segue:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA JUSTIFICATIVA DO APOSTILAMENTO
1.1  Constitui  a  presente  Apostila  ao Termo de Colaboração nº
124/2022, para ajuste do valor da diferença de per capita, decorrente
de  revisão  da  metodologia  de  cálculo  efetivado  no  Termo  Aditivo
celebrado,  em decorrência  da  Portaria  Interministerial  MEC/ME  n  º
04/2022, que alterou o valor de per capita para os meses de setembro,
outubro, novembro e dezembro de 2022.
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO

2.1  O  valor  decorrente  da  atualização  de  per  capita  (Portaria
Interministerial  MEC/ME  n  º  04/2022)  será  de  R$  1.018,65  (mil
dezoito reais e sessenta e cinco centavos).
2.2 O valor constante na Cláusula Segunda do Termo de Colaboração
nº  124/2022,  passa  a  vigorar  com  o  valor  de  R$  66.410,08
(sessenta e seis mil quatrocentos e dez reais e oito centavos).
2.3 O valor constante no Item 5 – Cronograma de Aplicação do Plano de
Trabalho vinculado ao Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº
124/2022, passa a vigorar com o valor de R$ 66.410,08 (sessenta e
seis mil quatrocentos e dez reais e oito centavos).
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
3.1 Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem
com a presente Apostila.
 
São Luís (MA), 23/03/2023.
 
JEAN RIBEIRO DA SILVA
Secretário-Adjunto de Orçamento e Finanças
Portaria nº 350/2023-SEMED

Publicado por: DALILA FRAZÃO FERREIRA
Código identificador: adc7c89ed4dc31f1fdbf8ef915485daf

APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 136/2022 –
PROCESSO Nº 48517/2022

Ao Termo de Colaboração nº 136/2022, celebrado entre a Prefeitura
Municipal de São Luís, através da Secretaria Municipal de Educação –
SEMED e  a  ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EDUCACIONAL AYRTON
SENA,  que  tem por  objeto  o  repasse  de  recursos  federais  para  o
implemento  de  ação  conjunta  entre  a  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA
MUNICIPAL  de  São  Luís  e  as  ORGANIZAÇOES DA SOCIEDADE CIVIL
contempladas pelo FUNDEB, para atendimento na Educação Infantil -
primeira etapa da Educação Básica - à criança de zero a cinco anos de
idade  em  seus  aspectos  físicos,  emocionais,  afetivos,  cognitivo-
linguísticos e sociais, conforme estabelecido no Plano de Trabalho.
 
A  Prefeitura  Municipal  de  São  Luís,  através  da  SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED,  entidade de direito público,
CNPJ sob nº 06.307.102/0002-11, com sede na Avenida Castelo Branco,
nº.  240,  Ed.  Trade  Center,  São  Francisco,  nesta  Capital,  neste  ato
representada por seu Secretário-Adjunto de Orçamento e Finanças, o
Sr. JEAN RIBEIRO DA SILVA, residente e domiciliada nesta Cidade, por
Delegação de Competência através da Portaria nº 350/2023-SEMED,
RESOLVE APOSTILAR TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 136/2022 –
Processo  nº  48517/2022 ,  celebrado  com  ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE EDUCACIONAL AYRTON SENA, inscrito no CNPJ sob o
nº 07.373.412/0001-16, com sede na AVENIDA JAILSON VIANA, N°
03, CIDADE OLÍMPICA, representada pelo(a) Sr.(a) MARCO AURÉLIO
VALE BARROS, portador(a) do CPF nº 729.906.193-72, residente e
domiciliado  nesta  cidade,  Entidade mantenedora  da(o)  CRECHE
ESCOLA AYRTON SENNA E JARDIM DE INFÂNCIA,  fica apostilado o
Termo de Colaboração nº 136/2022, com fundamento no art. 57, da
Lei nº 13.019/2014, conforme o que segue:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA JUSTIFICATIVA DO APOSTILAMENTO
1.1  Constitui  a  presente  Apostila  ao Termo de Colaboração nº
136/2022, para ajuste do valor da diferença de per capita, decorrente
de  revisão  da  metodologia  de  cálculo  efetivado  no  Termo  Aditivo
celebrado,  em decorrência  da  Portaria  Interministerial  MEC/ME  n  º
04/2022, que alterou o valor de per capita para os meses de setembro,
outubro, novembro e dezembro de 2022.
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO
2.1  O  valor  decorrente  da  atualização  de  per  capita  (Portaria
Interministerial MEC/ME n º 04/2022) será de R$ 6.215,41 (seis mil
duzentos e quinze reais e quarenta e um centavos).
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2.2 O valor constante na Cláusula Segunda do Termo de Colaboração
nº  136/2022,  passa  a  vigorar  com  o  valor  de  R$  405.296,81
(quatrocentos e cinco mil duzentos e noventa e seis reais e
oitenta e um centavos).
2.3 O valor constante no Item 5 – Cronograma de Aplicação do Plano de
Trabalho vinculado ao Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº
136/2022,  passa  a  vigorar  com  o  valor  de  R$  405.296,81
(quatrocentos e cinco mil duzentos e noventa e seis reais e
oitenta e um centavos).
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
3.1 Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem
com a presente Apostila.
 
São Luís (MA), 23/03/2023.
 
JEAN RIBEIRO DA SILVA
Secretário-Adjunto de Orçamento e Finanças
Portaria nº 350/2023-SEMED

Publicado por: DALILA FRAZÃO FERREIRA
Código identificador: 261097c39c71161d9ce7d3b2546356de

APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 151/2022 –
PROCESSO Nº 48630/2022

Ao Termo de Colaboração nº 151/2022, celebrado entre a Prefeitura
Municipal de São Luís, através da Secretaria Municipal de Educação –
SEMED e o CENTRO EDUCACIONAL E SOCIAL REI DAVI, que tem por
objeto  o  repasse  de  recursos  federais  para  o  implemento  de  ação
conjunta entre a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL de São Luís e as
ORGANIZAÇOES DA SOCIEDADE CIVIL contempladas pelo FUNDEB, para
atendimento na Educação Infantil - primeira etapa da Educação Básica -
à criança de zero a cinco anos de idade em seus aspectos físicos,
emocionais,  afetivos,  cognitivolinguísticos  e  sociais,  conforme
estabelecido  no  Plano  de  Trabalho.
 
A  Prefeitura  Municipal  de  São  Luís,  através  da  SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED,  entidade de direito público,
CNPJ sob nº 06.307.102/0002-11, com sede na Avenida Castelo Branco,
nº.  240,  Ed.  Trade  Center,  São  Francisco,  nesta  Capital,  neste  ato
representada por seu Secretário-Adjunto de Orçamento e Finanças, o
Sr. JEAN RIBEIRO DA SILVA, residente e domiciliada nesta Cidade, por
Delegação de Competência através da Portaria nº 350/2023-SEMED,
RESOLVE APOSTILAR TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 151/2022 –
Processo nº 48630/2022, celebrado com CENTRO EDUCACIONAL E
SOCIAL REI DAVI,  inscrito no CNPJ sob o nº 07.884.908/0001-54,
com  sede  na  TRAVESSA  MARIA  ALICE,  N°  51,  DIVINEIA ,
representada pelo(a) Sr.(a) VINICIA CONCEIÇÃO SANTOS DE SOUZA
ALVES,  portador(a)  do  CPF  nº  034.571.193-92,  residente  e
domiciliado  nesta  cidade,  Entidade mantenedora da(o)  CENTRO
EDUCACIONAL  REI  DAVI,  fica  apostilado  o  Termo de  Colaboração
nº 151/2022,  com fundamento no art.  57,  da Lei  nº  13.019/2014,
conforme o que segue:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA JUSTIFICATIVA DO APOSTILAMENTO
1.1  Constitui  a  presente  Apostila  ao Termo de Colaboração nº
151/2022, para ajuste do valor da diferença de per capita, decorrente
de  revisão  da  metodologia  de  cálculo  efetivado  no  Termo  Aditivo
celebrado,  em decorrência  da  Portaria  Interministerial  MEC/ME  n  º
04/2022, que alterou o valor de per capita para os meses de setembro,
outubro, novembro e dezembro de 2022.
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO
2.1  O  valor  decorrente  da  atualização  de  per  capita  (Portaria
Interministerial MEC/ME n º 04/2022) será de R$ 4.687,76 (quatro mil
seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos).
2.2 O valor constante na Cláusula Segunda do Termo de Colaboração

nº  151/2022,  passa  a  vigorar  com  o  valor  de  R$  305.681,75
(trezentos e cinco mil seiscentos e oitenta e um reis e setenta e
cinco centavos).
2.3 O valor constante no Item 5 – Cronograma de Aplicação do Plano de
Trabalho vinculado ao Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº
151/2022, passa a vigorar com o valor de R$ 305.681,75 (trezentos
e cinco mil seiscentos e oitenta e um reis e setenta e cinco
centavos).
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
3.1 Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem
com a presente Apostila.
 
São Luís (MA), 23/03/2023.
 
JEAN RIBEIRO DA SILVA
Secretário-Adjunto de Orçamento e Finanças
Portaria nº 350/2023-SEMED

Publicado por: DALILA FRAZÃO FERREIRA
Código identificador: c02e9be1c52a9df3f0d5c46427b707c5

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 46/2023 PROCESSO: Nº 5.288/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Luís, através da Secretaria
Municipal de Educação. CONTRATADO: CONTROL COOP COOPERATIVA
DE TRANSPORTE LTDA., CNPJ 03.498.013/0001-20.
AMPARO LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações.
OBJETO:  Contratação  de  empresa  especializada  em  serviços  de
transporte intermunicipal para o deslocamento dos participantes da 38º
Jornada de Foguetes, em atendimento às necessidades desta Secretaria
Municipal de Educação-SEMED.
VIGÊNCIA: A vigência do contrato é de 12 (doze) meses, a partir de sua
assinatura,  tendo  sua  eficácia  condicionada  à  data  de  sua  publicação,
mediante  extrato,  no  Diário  Oficial  do  Município,  nos  termos  do
parágrafo único do artigo 61 da Lei Federal nº 8.666/93 e art. 3º, XIV,
“f”, do Decreto Municipal nº 53.647/2019 c/c art. 3º, XI, “f” do Decreto
Federal nº 10.024/2019
VALOR:  O  valor  global  a  ser  pago  à  contratada  corresponde  a  R$
2.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta reais), conforme proposta
anexada
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A dotação orçamentária ocorrerá conforme
descrito  no  Pedido  de  Realização  de  Despesas,  levando-se  em
consideração as seguintes informações:
Projeto/atividade: 1236102312.084
 Elemento de despesa: 3.3.90.39
Fonte de recursos: 0101000000
ASSINATURAS: Jean Ribeiro da Silva – Secretaria Municipal de Educação.
Luiz Phillipe Pereira Alves, representante legal da contratada.
São Luís/MA,23 de março  de 2023.
LEONICE MARIA BARROS AMORIM GUILHON
Superintendente da Área de Licitação e Contratos - SALIC/SEMED

Publicado por: LEONICE MARIA BARROS AMORIM GUILHON
Código identificador: 45371e57450fdd91a34180bcaf4e6e6b

PORTARIA DE FISCAL DE CONTRATO Nº 1.460/2023 - PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2.956/2023

Designar servidores para compor a Comissão de Fiscalização do
Contrato  nº  38/2023,  decorrente  do  processo  administrativo
2.956/2023.
O  SECRETÁRIO  ADJUNTO  POR  DELEGAÇÃO  ATRAVÉS  DA
PORTARIA  DE  DELEGAÇÃO  Nº  1.395/2023,  no  uso  de  suas
atribuições legais, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 – Lei
de Licitações e Contratos Administrativos, o qual dispõe que a execução
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do  contrato  deverá  ser  acompanhada  e  fiscalizada  por  um
representante  da  Administração;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, com o objetivo de
acompanhar  e  fiscalizar  a  execução  do  Contrato  Administrativo  nº
38/2023, cujo a contratação de empresa especializada para aquisição
de  fardamentos  e  camisetas  temáticas,  destinadas  a  atender  as
necessidades da Secretaria Municipal de Educação dos anos letivos de
2023  e  2024,  celebrado  entre  a  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
EDUCAÇÃO -  SEMED  e a empresa M. J. DE S. VIEIRA  -  CNPJ Nº
10.511.859/0001-19,  decorrente  do  processo  administrativo  nº
2.956/2023:
NOME FUNÇÃO MATRÍCULA
Rafael Rodrigues de Sousa Membro Técnico 51438
José Vitor Araújo Correa Membro Técnico 51514
Diego de Jesus Abreu Mota Membro Administrativo 48111
Fernando Cesar Maia Araújo
Filho

Membro Técnico
Substituto 43449

Leonice Maria Barros Amorim
Guilhon

Membro Administrativo
Substituto 52504

Art. 2º Para efeito dessa Portaria, considera-se:
I – Membro (Técnico ou Administrativo): servidor designado para
auxiliar quanto à fiscalização do objeto do contrato;
II  –  Substituto (Técnico ou Administrativo):  servidor  designado
para  auxiliar  quanto  à  fiscalização  do  objeto  do  contrato,  na  ausência
dos titulares;
Art. 3º À Comissão de Fiscalização, serão garantidas pela administração
as  condições  para  o  desempenho  do  encargo,  com  a  devida
observância do disposto na Lei Federal nº 8.666/93, caberá, ainda, no
que for compatível com o contrato em execução:
I  –  Acompanhar  e  fiscalizar  a  execução  do  contrato  sob  sua
responsabilidade  e  emitir  respectivos  relatórios;
II – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;
III – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
IV –  Acompanhar os pagamentos efetuados,  em ordem cronológica,
cuidando para que o valor do contrato não seja ultrapassado;
V  –  Comunicar  formalmente  à  unidade  gestora  competente,  após
contatos  prévios  com  a  contratada,  as  irregularidades  cometidas
passíveis de penalidade;
VI – Solicitar, à unidade gestora competente, esclarecimentos acerca do
contrato sob sua responsabilidade;
VII – Opinar formalmente, quando do término da vigência do contrato,
sobre a liberação da garantia contratual em favor da contratada;
VIII  –  Manter,  sob  sua  guarda,  cópia  digital  dos  processos  de
contratação;
IX  –  Encaminhar  à  autoridade  competente,  eventuais  pedidos  de
modificações  no  cronograma  físico-financeiro,  substituições  de
materiais  e  equipamentos,  formulados  pela  contratada;
X – Confrontar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com
os estabelecidos no contrato;
XI – Receber e atestar Notas Fiscais e encaminhá-las à unidade gestora
competente para pagamento;
XII  –  Verificar  se  o  prazo  de  entrega,  especificações  e  quantidades
encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual;
e,
XIII- Outras atividades pertinentes à boa e regular execução contratual.
Art. 4º À Comissão de Fiscalização designada nesta Portaria deverão ser
entregues  mídia  digital  contendo  pasta  digitalizada   do  Edital  de
Licitação e de todos os seus anexos, Ata de Registro de Preços, Termo
de Referência da SEMED, propostas de preços da empresa vencedora
do  certame,  planilhas  das  propostas,  contrato  com  sua  respectiva
publicação  e,  oportunamente,  de  seus  aditamentos,  entre  outros
materiais  pertinentes  à  sua  atribuição,   garantindo-lhes,  assim,  o
domínio efetivo do objeto a ser fiscalizado.
Art. 5º Fica garantido à Comissão de Fiscalização de contrato amplo e
irrestrito  acesso  aos  autos  do  processo  administrativo  relativo  ao
Contrato sob fiscalização.
Art. 6º A Comissão de Fiscalização poderá dispor, caso necessário, de
apoio  e  auxílio  técnico  de  setores  da  SEMED,  permitida  ainda  a

contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los de informações
pertinentes à sua atribuição, conforme a lei.
Art. 7º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 24 DE
MARÇO DE 2023
JEAN RIBEIRO DA SILVA
Secretário Adjunto
-SEMED-

Publicado por: LEONICE MARIA BARROS AMORIM GUILHON
Código identificador: ff8abec7d7a5eaf14cac813acc41eea0

PORTARIA DE FISCAL DE CONTRATO Nº 180/2023 - PROCESSO
ADMINISTRATIVO 5288/2023

Designar servidores para compor a Comissão de Fiscalização do
Contrato  nº  46/2023,  decorrente  do  processo  administrativo
5288/2023.
O  SECRETÁRIO  ADJUNTO  POR  DELEGAÇÃO  ATRAVÉS  DA
PORTARIA  DE  DELEGAÇÃO  Nº  1.395/2023,  no  uso  de  suas
atribuições legais, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 – Lei
de Licitações e Contratos Administrativos, o qual dispõe que a execução
do  contrato  deverá  ser  acompanhada  e  fiscalizada  por  um
representante  da  Administração;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, com o objetivo de
acompanhar  e  fiscalizar  a  execução  do  Contrato  Administrativo  nº
46/2023, cujo a contratação de empresa em serviços de transporte
intermunicipal para o deslocamento dos participantes da 38ª jornada de
foguetes, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de
Educação - SEMED, celebrado entre a SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO - SEMED e a empresa CONTROL COOP COOPERATIVA
DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ Nº 03.498.013/0001-20, decorrente do
processo administrativo nº 5288/2023:
NOME FUNÇÃO MATRÍCULA
Fernanda Almeida Brennand
Helal Fiscal Titular 43279

Diego de Jesus Abreu Mota Fiscal Substituto 48111
Art. 2º Para efeito dessa Portaria, considera-se:
I  –  Fiscal  Técnico:  servidor  designado  para  auxiliar  quanto  à
fiscalização do objeto do contrato;
II – Substituto (Técnico): servidor designado para auxiliar quanto à
fiscalização do objeto do contrato, na ausência dos titulares;
Art. 3º À Comissão de Fiscalização, serão garantidas pela administração
as  condições  para  o  desempenho  do  encargo,  com  a  devida
observância do disposto na Lei Federal nº 8.666/93, caberá, ainda, no
que for compatível com o contrato em execução:
I  –  Acompanhar  e  fiscalizar  a  execução  do  contrato  sob  sua
responsabilidade  e  emitir  respectivos  relatórios;
II – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;
III – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
IV –  Acompanhar os pagamentos efetuados,  em ordem cronológica,
cuidando para que o valor do contrato não seja ultrapassado;
V  –  Comunicar  formalmente  à  unidade  gestora  competente,  após
contatos  prévios  com  a  contratada,  as  irregularidades  cometidas
passíveis de penalidade;
VI – Solicitar, à unidade gestora competente, esclarecimentos acerca do
contrato sob sua responsabilidade;
VII – Opinar formalmente, quando do término da vigência do contrato,
sobre a liberação da garantia contratual em favor da contratada;
VIII  –  Manter,  sob  sua  guarda,  cópia  digital  dos  processos  de
contratação;
IX  –  Encaminhar  à  autoridade  competente,  eventuais  pedidos  de
modificações  no  cronograma  físico-financeiro,  substituições  de
materiais  e  equipamentos,  formulados  pela  contratada;
X – Confrontar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com
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os estabelecidos no contrato;
XI – Receber e atestar Notas Fiscais e encaminhá-las à unidade gestora
competente para pagamento;
XII  –  Verificar  se  o  prazo  de  entrega,  especificações  e  quantidades
encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual;
e,
XIII- Outras atividades pertinentes à boa e regular execução contratual.
Art.  4º Aos Fiscais designados nesta Portaria deverão ser entregues
mídia digital contendo pasta digitalizada do Edital de Licitação e de
todos os seus anexos, Ata de Registro de Preços, Termo de Referência
da SEMED, propostas de preços da empresa vencedora do certame,
planilhas  das  propostas,  contrato  com sua respectiva  publicação e,
oportunamente,  de  seus  aditamentos,  entre  outros  materiais
pertinentes à sua atribuição, garantindo-lhes, assim, o domínio efetivo
do objeto a ser fiscalizado.
 Art. 5º Fica garantido aos Fiscais de contrato amplo e irrestrito acesso
aos  autos  do  processo  administrativo  relativo  ao  Contrato  sob

fiscalização.
Art. 6º Os Fiscais poderão dispor, caso necessário, de apoio e auxílio
técnico  de  setores  da  SEMED,  permitida  ainda  a  contratação  de
terceiros para assisti-los e subsidiá-los de informações pertinentes à
sua atribuição, conforme a lei.
Art.  7º  Esta  Portaria  entrará  em vigor  na  data  de  sua  assinatura,
retroagindo seus efeitos a 17 de março de 2023.
DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 24 DE
MARÇO DE 2023
JEAN RIBEIRO DA SILVA
Secretário Adjunto
-SEMED-

Publicado por: LEONICE MARIA BARROS AMORIM GUILHON
Código identificador: 18da3222d04d8a265ccfc1b41db4a812

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEPLAN

PORTARIA Nº 1.451, DE 23 DE MARÇO DE 2023.

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no Art.
25, § 1º, do Decreto nº 58.906, de 13 de janeiro de 2023,
 
R E S O L V E:
 
Art. 1º - Alterar o Quadro de Detalhamento da Despesa/QDD do Fundo Municipal de Saúde - FMS, aprovado pelo Decreto nº 58.907, de 13 de
janeiro de 2023, na forma do Anexo único desta Portaria.
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
 
Dê-se Ciência,
 
Publique-se e Cumpra-se.
 
SIMÃO CIRINEU DIAS
Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento 
 

Publicado por: KáTIA CRISTINA DOS SANTOS MONTEIRO
Código identificador: ccc92d2e4c4520666e54253881693328

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2023

REF.: TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2023 – SECULT/PMSL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 3.466/2022
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OBJETO

1.1 - Fora apresentado pela Secretaria Municipal de Cultura solicitação de aditivo de valor Global devido a
alterações no plano de trabalho referente ao Termo de Colaboração nº 01/2023/SECULT/PMSL, sem alteração da
natureza do objeto, devido a desistência de participação dos blocos organizados (jurados e premiação), ficando o
valor referentes aos itens descritos alocados no “item 2.1” da planilha constante nos autos. O valor destina-se a
complementação do pagamento da expansão da sonorização conforme documento anexo.
1.2- A alteração do circuito (cortejo) de Blocos Afros, que inicialmente seria da Vila gracinha, passando pela, Rua
do Passeio, Praça da Saudade, Beco do Gavião e Largo do Caroçudo, passando a ser da Vila gracinha, Rua do
Passeio, Praça da Saudade, Beco do Gavião, Largo do Caroçudo, Rua de São Pantaleão e Casa das Minas.
1.3 – Fica acrescido em 30% (trinta por cento) o valor do item 2.1- sistema de sonorização/ grupo gerador da
passarela/ luz/grid (passarela).
1.4- Fica acrescido em 30% (trinta por cento) o valor do item 1- estrutura metálica temporária de passarela.
1.5 - Em análise, consignou-se que a situação em apreço possui legalidade amparada na Lei Nº 13.019/2014 e
no Decreto Municipal n° 49.304/2017 e não apresenta quaisquer impedimentos, de cunho legal, que obste o
deferimento do pleito formulado, conforme previsto no art. 57 da Lei 13.019/2014 e no art. 34, inciso I, “a” do
Decreto Municipal nº 49.304/2017, que regulamenta a Lei 13.019/2014 no Município.

CONTRATANTE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SECULT CNPJ:

06.307.102/0001-30
SIGNATÁRIO MARCO AURÉLIO RODRIGUES DUAILIBE, CPF: 288.595.613-5

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZAÇÃO EM PROL DA NATUREZA ARTE,
VIDA E EDUCAÇÃO-NAVE. CNPJ sob o n.º 10.327.728/0001-86

SIGNATÁRIO (A) PAULA ADRIANA SILVA BARROS, CPF: 852.429.342-04

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL/JUSTIFICATIVA Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas alterações, Decreto Municipal 49.304/2017 e suas
alterações

VALOR GLOBAL R$ 2.987.391,00 (dois milhões e novecentos e oitenta e sete mil e trezentos e noventa e um reais)
DATA DE ASSINATURA 17 de fevereiro de 2023.
PRAZO DE VIGÊNCIA Da assinatura até o dia 22 de março de 2023.

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Em até 60 (sessenta) dias após o término da vigência.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Projeto Atividade: 31101.1339202012.006.3.3.50.0134; Elemento de despesa: 3.3.50.41 – Contribuições; Fonte:
134.

Publicado por: AULINDA MESQUITA LIMA
Código identificador: d22e9ea9b726866b4facbc9b608bee0c

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO CARNAVAL 2023

O Secretário Municipal de Cultura, no uso de suas atribuições que lhe
confere a legislação vigente, vem a público informar e homologar o
resultado  dos  desfiles  de  carnaval  de  passarela  de  São  Luís  –  MA,
conforme  classificação  abaixo:
 
ESCOLAS DE SAMBA:

Favela do Samba e Flor do Samba1.
Marambaia do Samba2.
Império Serrano3.
Turma de Mangueira4.
Terrestre do Samba5.

BLOCOS TRADICIONAIS DO GRUPO A:

Príncipe de Roma1.
Originais do Ritmo2.
Os Tremendões3.
Os Brasinhas4.
Os Vampiros5.

BLOCOS TRADICIONAIS DO GRUPO B:

Os Guardiões1.
Os Trapalhões2.
Dragões da Liberdade3.
Os Gaviões do Ritmo4.
Os Tradicionais do Ritmo5.

Marco Aurélio Rodrigues Duailibe
Secretário Municipal de Cultura

Publicado por: AULINDA MESQUITA LIMA
Código identificador: 20bfaba566e382118e73952b153aedfe

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS E LAZER -
SEMDEL

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO Nº 10/2023, REFERENTE AO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 170.5.894/2023

 
OBJETO

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto a
Cooperação Técnica-Financeira entre os
partícipes, para execução do Projeto
“CRIANÇA FELIZ”, tem como objetivo
democratizar, direcionar e incentivar as
práticas esportivas, de lazer e atividades
físicas em nossas comunidades para que
ofereçam mais oportunidades de
participação.

ADMINISTRAÇÃO
PUBLICA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS E
LAZER – SEMDEL CNPJ: 06.307.102/0001-30

SIGNATARIO SECRETÁRIO: ALYSSON PENHA SILVA

ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL

GRUPO DA CRECHE COMUNITÁRIA
ALEGRIA DE VIVER, inscrita no CNPJ nº
63.402.838/0001-21

SIGNATARIA MARIA DO SOCORRO ASSUNÇÃO DE
ARAÚJO

FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL Art. 29, caput, Lei 13.019/2014

VALOR GLOBAL R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil
reais)

DATA DA ASSINATURA 22 de março de 2023.
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PRAZO DA VIGENCIA
Será de 02 (dois) meses, contado a partir
de sua assinatura, podendo ser prorrogado
mediante termo aditivo.

PRAZO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Em ate 60 (sessenta) dias após o termino
do Termo de Fomento.

DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA 27101.2781202112.025 – 3.3.50.41 - 0134

 
ALYSSON PENHA SILVA
Secretário Municipal de Desportos e Lazer - SEMDEL, em Exercício

Publicado por: DENISE SILVA PEREIRA
Código identificador: 4489228dc132d31f517e41766aa91cc5

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO Nº 11/2023, REFERENTE AO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 170.5.375/2023

OBJETO

CLAUSULA PRIMEIRA - DO  OBJETO
O presente instrumento tem por objeto a
Cooperação Técnica-Financeira entre os
partícipes, para execução do Projeto
“GABINETE SOCIAL”, que busca incentivar
a prática esportiva nas comunidades dos
bairros, levando o esporte como meio de
cultura e lazer atingindo a comunidade de
forma positiva dando ocupação para o tempo
livre de crianças e adolescentes bem como
realizar o incentivo de pelo menos 180
pessoas a pratica continua de esporte e
dança.

ADMINISTRAÇÃO
PUBLICA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS E
LAZER – SEMDEL CNPJ: 06.307.102/0001-30

SIGNATARIO SECRETÁRIO: ALYSSON PENHA SILVA

ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL

ASSOCIAÇÃO CULTURAL MARACRIOULA,
inscrita no CNPJ nº 05.426.798/0001-51.

SIGNATARIA MARLISON PEREIRA CÂMARA

FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL Art. 29, caput, Lei 13.019/2014

VALOR GLOBAL R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais)

DATA DA ASSINATURA 22 de março de 2023.

PRAZO DA VIGENCIA
Será de 02 (dois) meses, contado a partir de
sua assinatura, podendo ser prorrogado
mediante termo aditivo.

PRAZO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Em ate 60 (sessenta) dias após o termino do
Termo de Fomento.

DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA 27101.2781202112.025 – 3.3.50.41 - 0134

 
ALYSSON PENHA SILVA
Secretário Municipal de Desportos e Lazer - SEMDEL, em Exercício

Publicado por: DENISE SILVA PEREIRA
Código identificador: d54e3a9d73c03e83a0f06a6979c36f0a

PORTARIA Nº 1.458/2023

O Secretário Municipal de Desporto e Lazer, no uso de suas atribuições
e nos termos do Art. 67 da Lei Nº 8.666/93 (Estatuto das Licitações e
Contratos).

 
R E S O L V E:
 
Art. 1º - DESIGNA os servidores ELMICKSON FEITOSA SEREJO, Matricula
Nº  6327.5  e  HIRLON  PIRES  BRAGA,  Matrícula  Nº  6327.8,  para
acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de Fomento Nº 10/2023-
SEMDEL,  referente  ao  Processo  Administrativo  Nº  170-5.894/2023,
celebrado  entre  o  Município  de  São  Luís  através  da  SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESPORTOS E LAZER – SEMDEL e o GRUPO DA CRECHE
C O M U N I T Á R I A  A L E G R I A  D E  V I V E R ,  i n s c r i t a  n o  C N P J
Nº 63.402.838/0001-21 Projeto “CRIANÇA FELIZ”, tem como objetivo
democratizar, direcionar e incentivar as práticas esportivas, de lazer e
atividades físicas  em nossas  comunidades para que ofereçam mais
oportunidades de participação.
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de início da vigência do
contrato.
 
Dê-se ciência.
 
Publique-se e cumpra-se
 
São Luís (MA), 22 de março de 2023.
 
ALYSSON PENHA SILVA
Secretário Municipal de Desportos e Lazer - SEMDEL, em Exercício

Publicado por: DENISE SILVA PEREIRA
Código identificador: 5490234a09b0a221b9f95bf7e9167553

PORTARIA Nº 1.459/2023

O Secretário Municipal de Desporto e Lazer, no uso de suas atribuições
e nos termos do Art. 67 da Lei Nº 8.666/93 (Estatuto das Licitações e
Contratos).
 
R E S O L V E:
 
Art. 1º - DESIGNA os servidores ELMICKSON FEITOSA SEREJO, Matricula
Nº  6327.5  e  HIRLON  PIRES  BRAGA,  Matrícula  Nº  6327.8,  para
acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de Fomento Nº 11/2023-
SEMDEL,  referente  ao  Processo  Administrativo  nº  170-5.375/2023,
celebrado  entre  o  Município  de  São  Luís  através  da  SECRETARIA
MUNICIPAL  DE  DESPORTO  E  LAZER  –  SEMDEL  e  a  ASSOCIAÇÃO
C U L T U R A L  M A R A C R I O U L A ,  i n s c r i t a  n o
CNPJ Nº 05.426.798/0001-51, Projeto “GABINETE SOCIAL”, que busca
incentivar a prática esportiva nas comunidades dos bairros, levando o
esporte como meio de cultura e lazer atingindo a comunidade de forma
positiva dando ocupação para o tempo livre de crianças e adolescentes
bem como realizar o incentivo de pelo menos 180 pessoas a pratica
continua de esporte e dança.
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de início da vigência do
contrato.
 
Dê-se ciência.
 
Publique-se e cumpra-se
 
São Luís (MA), 22 de março de 2023.
 
ALYSSON PENHA SILVA
Secretário Municipal de Desportos e Lazer - SEMDEL, em Exercício

Publicado por: DENISE SILVA PEREIRA
Código identificador: 9c757d17fd220cfd3303a05dcb1b8cae
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS - SEMOSP

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
007/2022

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2022, DATADO
DE 16/03/2022. PROCESSO Nº 2850/2023, DATADO DE 03/02/2023;
CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS, ATRAVÉS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMOSP;
CONTRATADA:  GRUPO  NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA;  OBJETO:
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 007/2022,
DATADO DE 16/03/2022, POR 12 (DOZE) MESES, DO DIA 24/03/2023 AO
DIA  24/03/2024,  REFERENTE  A  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE
MANUTENÇÃO  DE  ARES  CONDICIONADOS  COM  FORNECIMENTO  DE
PEÇAS,  PARA  ATENDER  AS  DEMANDAS  E  QUANTITATIVOS
APRESENTADOS  PELA  SEMOSP.  DO  PREÇO:  O  VALOR  TOTAL  DA
PRESENTE  PRORROGAÇÃO  É  DE  R$  1.412.198,76  (UM  MILHÃO,
QUATROCENTOS E  DOZE MIL,  CENTO E  NOVENTA E  OITO REAIS  E
SETENTA E SEIS CENTAVOS); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ELEMENTO
D E  D E S P E S A :  3 3 . 9 0 . 3 9 ;  P R O J E T O  /  A T I V I D A D E :
12.101.15.451.0217.2039;  FONTE DO RECURSO: 0100000000; NOTA
DE EMPENHO: N° 874/2023; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ARTIGO 57,
INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993.

Publicado por: MARCOS ANTÔNIO MENDES DE SOUSA
Código identificador: cfd2d888b70e3f2af15dbda2a191fecb

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
027/2020

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2020, DATADO
DE  24/03/2020;  PROCESSO  Nº  2487/2023;  CONTRATANTE:
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SÃO  LUÍS,  ATRAVÉS  DA  SECRETARIA
MUNICIPAL  DE  OBRAS  E  SERVIÇOS  PÚBLICOS  –  SEMOSP;
CONTRATADA: PARVI LOCADORA LTDA.; OBJETO: PRORROGAÇÃO DE
PRAZO E DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº
027/2020, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NOS  SERVIÇOS  DE  LOCAÇÃO  DE  VEÍCULOS  AUTOMOTORES  PARA
ATENDER  AO  DESENVOLVIMENTO  DAS  ROTINAS  ADMINISTRATIVAS,
TÉCNICAS  E  OPERACIONAIS  DA  SEMOSP;  PRAZO:  OS  PRAZOS  DE
VIGÊNCIA  E  EXECUÇÃO  DOS  SERVIÇOS  REFERENTES  AO  OBJETO
CONTRATADO ORA ADITIVADO, FICAM PRORROGADOS POR MAIS 12
(DOZE) MESES, COM INÍCIO NO DIA 24 DE MARÇO DE 2023 E TÉRMINO
EM 23 DE MARÇO DE 2024; VALOR:  AS PARTES ATRIBUEM A ESTE
TERMO, PARA FINS DE DINHEIRO, O VALOR GLOBAL DE R$ 668.196,36
(SEISCENTOS E SESSENTA E OITO MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS
E TRINTA E SEIS CENTAVOS); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: NOTA DE
EMPENHO: 860/2023; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ARTIGO 57, INCISO II
E § 2º E ARTIGO 65, INCISO II, “D” DA LEI 8.666/1993.

Publicado por: MARCOS ANTÔNIO MENDES DE SOUSA
Código identificador: de2a3d53b8534b8d576f4e64eb64d81c

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO -
SEMURH

TERMO DE QUITAÇÃO DE OPERAÇÃO URBANA

Atestamos que a empresa MRV Engenharia e Participações S.A, (CNPJ
08.343.492/0001- 20), quitou seu Plano de Operação Urbana aprovado
para  o  Edifício  localizado  a  Rua  Projetada/Rosa  de  Carvalho,  s/n,
Cohama,  São  Luís/MA,  anexo  do  processo  Operação  Urbana  Nº
220.34904.2020  (1Doc  1941/2022),  através  do  Pagamento  de
Documento  de  Arrecadação  Municipal,  no  valor  de  R$  296.457,35
(duzentos e noventa e seis mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e
trinta  e  cinco  centavos),  valor  este  obtido  através  de  parecer
econômico atualizado com valor de R$ 370.571,68 (trezentos e setenta
mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos), com
aplicação  do  desconto  de  20%,  previsto  em  Decreto  Municipal  N°
49.806/2017; passando a ter o seguinte índice urbanístico: gabarito de
12 pavimentos e ATME de 130,11%.
 
São Luís, 28 de fevereiro de 2023.
 
BRUNO COSTA
Secretário Municipal de Urbanismo e Habitação SEMURH 

Publicado por: MARIA DA GRAÇA TORRES PENHA
Código identificador: 6a73dfdaed9d114850e8793f50f0ab24

TERMO DE QUITAÇÃO DE OPERAÇÃO URBANA

Atestamos que a empresa MRV Engenharia e Participações S.A, (CNPJ
08.343.492/0001- 20), quitou seu Plano de Operação Urbana aprovado
para  o  Edifício  localizado  a  Rua  Projetada/Rosa  de  Carvalho,  s/n,
Cohama,  São  Luís/MA,  anexo  do  processo  Operação  Urbana  Nº
220.34906.2020  (1Doc  2.492/2022),  através  do  Pagamento  de
Documento de Arrecadação Municipal - DAM, no valor de R$ 296.457,35
(duzentos e noventa e seis mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e
trinta  e  cinco  centavos),  valor  este  obtido  através  de  parecer
econômico atualizado com valor de R$ 370.571,68 (trezentos e setenta
mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos) com
aplicação  do  desconto  de  20%,  previsto  em  Decreto  Municipal  N°
49.806/2017; passando a ter o seguinte índice urbanístico: gabarito de
12 pavimentos e ATME de 125,56%.
 
São Luís, 28 de fevereiro de 2023.
 
BRUNO COSTA
Secretário Municipal de Urbanismo e Habitação SEMURH

Publicado por: MARIA DA GRAÇA TORRES PENHA
Código identificador: b16ef8f1c15c4596d7abc7abffb44ab1

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP Nº 140/2023/CPL/PMSL/MA

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 190/2022 – CPL/PMSL/MA
 
PROCESSO N.º 040-32308/2021
ÓRGÃO GERENCIADOR: Central Permanente de Licitação do Município de São Luís - MA.
UASG: 980921
ÓRGÃO PARTICIPANTE:  Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS.
 
Pelo  presente  instrumento,  o  MUNICÍPIO  DE  SÃO  LUÍS,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  inscrito  no  CNPJ  (MF)  sob  o  nº
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06.307.102/0001-30, por intermédio da CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, instituição criada e constituída nos termos da Lei n.º
4.537, de 16 de novembro de 2005 e regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 28.928, de 19 de janeiro de 2006, com sede na Rua Ouriços, lote
11,  quadra  09  -  Calhau  -  São  Luís/MA,  neste  ato  representada  pelo  seu  Presidente,  Sr.  Washington  Ribeiro  Viégas  Netto,  CPF  Nº
492.891.363-91,  considerando  o  julgamento  do  PREGÃO ELETRÔNICO N.º  190/2022/CPL/PMSL e  a  respectiva  homologação,  RESOLVE
REGISTRAR  OS  PREÇOS  da  empresa  beneficiária  indicada  e  qualificada  nesta  ATA,  de  acordo  com  a  classificação  por  ela  alcançada  e  na(s)
quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n.º 8.666, de 21 de junho
de 1993, da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos Municipais n.º 53.647, de 12 de novembro de 2019 e n.º 44.406, de 09 de
setembro de 2013, alterações posteriores e demais normas legais aplicáveis e em conformidade com as disposições a seguir:
 
1. DO OBJETO
 
A presente Ata tem como objeto o registro de preços para a aquisição de produtos para saúde e correlatos (fios de sutura, cera para
osso hemostático, fita cardíaca e telas cirúrgicas da linha médico-hospitalar), para atender as necessidades da Secretaria Municipal
de  Saúde  -  SEMUS,  especificados  nos  itens  65  e  66  do  Anexo  I  -  Termo  de  Referência,  do  Edital  do  Pregão  Eletrônico  n.º
190/2022/CPL/PMSL,  que  é  parte  integrante  desta  Ata,  assim  como  a  proposta  vencedora,  independentemente  de  transcrição.
 
Parágrafo Único – A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar,  facultando-se a realização de licitação específica
para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
 
2. DO BENEFICIÁRIO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
 

EMPRESA BENEFICIÁRIA:  INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA.

CNPJ Nº:  04.040.383/0001-82 TELEFONE: (19) 3238-8615/ (19) 3238-6237

ENDEREÇO: Rua Fernão Pompeu de Camargo, 1990 - Jardim do
Trevo, Campinas, SP - CEP 13040-010 E-MAIL: operacional@barone.med.br

VALOR TOTAL: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)

REPRESENTANTE LEGAL: CELESTE APARECIDA CAMARGO DE BARONE

RG: 75.35.225 SSP/SP CPF: 044.153.908-46

 
2.1.  Os  preços  registrados,  os  quantitativos  e  as  especificações  do  objeto  da  licitação  referente  a  proposta  da  beneficiária  desta  Ata,  estão
registrados conforme segue:
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD VALOR UNI VALOR TOTAL

65

Tela cirúrgica de polipropileno para reparo da
parede abdominal, estéril, uso único, estéril,
embalagem individual, com dados de identificação
e procedência, Dimensões: 15 x 15 cm.
MARCA:ABDOTEX
FABRICANTE:ABDOTEX

UND 50 30,00 1.500,00

66

Tela cirúrgica de polipropileno para reparo da
parede abdominal, estéril, uso único, estéril,
embalagem individual, com dados de identificação
e procedência. Dimensões: 30 x 30 cm.
MARCA:ABDOTEX
FABRICANTE:ABDOTEX

UND 50 60,00 3.000,00

 
3. DA VALIDADE DA ATA
 
3.1. Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá validade
de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, não podendo ser prorrogada.
 
4. DO CADASTRO RESERVA
 
4.1. Será incluído, como Anexo da respectiva Ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante
vencedor na sequência da classificação do certame.
 
4.2. A ordem de classificação dos licitantes registrados nesta Ata deverá ser respeitada nas contratações.
 
4.3. O registro a que se refere o item 4.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado desta Ata,
nas hipóteses previstas nos itens 5.7 e 5.9.
 
5. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
 
5.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o
custo dos bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es),  observadas as disposições
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contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
 
5.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o Órgão Gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
 
5.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.
5.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
 
5.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador
poderá:
 
5.5.1.  Liberar  o fornecedor do compromisso assumido,  caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento,  e sem aplicação da
penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
 
5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
 
5.6. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação desta Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
 
5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
 
5.7.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
 
5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
 
5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
 
5.7.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº. 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
 
5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do Órgão Gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
 
5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
 
5.9.1. Por razão de interesse público; ou
 
5.9.2. A pedido do fornecedor. 
 
6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
6.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão  ou  entidade  da  administração  pública  que  não  tenha  participado  do  certame licitatório,  mediante  anuência  do  Órgão  Gerenciador,
respeitadas as disposições contidas no Decreto Municipal nº. 44.406/2013.
 
6.2. Caberá ao fornecedor beneficiário desta Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não
do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o Órgão
Gerenciador e Órgão(s) Participante(s).
 
6.3. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos de cada item
registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s).
 
6.4. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item
registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s), independentemente do número de Órgãos Não
Participantes que aderirem.
 
6.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488,
de 2007, o Órgão Gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das
contratações já previstas para o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s) ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$
80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
 
6.5. Ao Órgão Não Participante que aderir  à Ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações
contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento
de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.
 
6.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias,
observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
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7. DAS PENALIDADES
 
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
 
7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados,
não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 56, §1º do Decreto Municipal nº 53.647/19.
 
8. CONDIÇÕES GERAIS
 
8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do
fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência e Minuta do Contrato, ANEXOS ao
EDITAL.
 
8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da
Lei nº 8.666, de 1993
 
Para firmeza e validade do pactuado, eu, Lia Bastos Brandão Nunes, certifico a exatidão e veracidade do conteúdo da presente Ata, que, nesta data,
conforme atribuição a mim conferida, lavro, em 02 (duas) vias, de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada e encaminhada
com cópia ao órgão participante.
 
São Luís (MA), 15 de março de 2023.

Washington Ribeiro Viégas Netto
Presidente da CPL
 
 

Joel Nicolau Nogueira Nunes Júnior
Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS

Lia Bastos Brandão Nunes
Assessora de Planejamento Estratégico

Janilda Ismênia Junqueira Ayres Lopes
Membro/Pregoeira

Celeste Aparecida Camargo de Barone
INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA.

Publicado por: LIA BASTOS BRANDAO NUNES
Código identificador: b67ba0de78dc00f061ea95ce442d469f

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP Nº 141/2023/CPL/PMSL/MA

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 190/2022 – CPL/PMSL/MA
 
PROCESSO N.º 040-32308/2021
ÓRGÃO GERENCIADOR: Central Permanente de Licitação do Município de São Luís - MA.
UASG: 980921
ÓRGÃO PARTICIPANTE:  Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS.
 
Pelo  presente  instrumento,  o  MUNICÍPIO  DE  SÃO  LUÍS,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  inscrito  no  CNPJ  (MF)  sob  o  nº
06.307.102/0001-30, por intermédio da CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, instituição criada e constituída nos termos da Lei n.º
4.537, de 16 de novembro de 2005 e regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 28.928, de 19 de janeiro de 2006, com sede na Rua Ouriços, lote
11,  quadra  09  -  Calhau  -  São  Luís/MA,  neste  ato  representada  pelo  seu  Presidente,  Sr.  Washington  Ribeiro  Viégas  Netto,  CPF  Nº
492.891.363-91,  considerando  o  julgamento  do  PREGÃO ELETRÔNICO N.º  190/2022/CPL/PMSL e  a  respectiva  homologação,  RESOLVE
REGISTRAR  OS  PREÇOS  da  empresa  beneficiária  indicada  e  qualificada  nesta  ATA,  de  acordo  com  a  classificação  por  ela  alcançada  e  na(s)
quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n.º 8.666, de 21 de junho
de 1993, da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos Municipais n.º 53.647, de 12 de novembro de 2019 e n.º 44.406, de 09 de
setembro de 2013, alterações posteriores e demais normas legais aplicáveis e em conformidade com as disposições a seguir:
 
1. DO OBJETO
 
A presente Ata tem como objeto o registro de preços para a aquisição de produtos para saúde e correlatos (fios de sutura, cera para
osso hemostático, fita cardíaca e telas cirúrgicas da linha médico-hospitalar), para atender as necessidades da Secretaria Municipal
de Saúde - SEMUS, especificados nos itens 01, 03, 08, 10, 18 e 40, do Anexo I - Termo de Referência, do Edital do Pregão Eletrônico
n.º 190/2022/CPL/PMSL, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
 
Parágrafo Único – A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar,  facultando-se a realização de licitação específica
para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
 
2. DO BENEFICIÁRIO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
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EMPRESA BENEFICIÁRIA:  MEDICA HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ Nº:  05.750.248/0001-93 TELEFONE: (86) 3221-2692 (86) 9949-4862

ENDEREÇO: Rua Primeiro de Maio, 143 – Centro/Norte – CEP
64000-430 E-MAIL: medicahospitalar@hotmail.com

VALOR TOTAL: R$ 220.244,64 (duzentos e vinte mil, duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro
centavos).

REPRESENTANTE LEGAL: JOAQUIM NETO DE SÁ

RG: 1.000.827 SSP/PI CPF: 227.997.963-20

 
2.1.  Os  preços  registrados,  os  quantitativos  e  as  especificações  do  objeto  da  licitação  referente  a  proposta  da  beneficiária  desta  Ata,  estão
registrados conforme segue:
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD VALOR UNI VALOR TOTAL

1

Fio de Sutura, tipo Nylon monofilamento 0, não
absorvível, cor preta, 45 cm (+/-5 cm) de
comprimento, com agulha cortante, curvatura de
3/8 de círculo x 30mm (+/-2mm), estéril,
embalagem individual, com dados de identificação
e procedência, atender a norma técnica da ABNT -
NBR 13904.
MARCA: PROCARE
FABRICANTE: PROCARE

UND 14.400 1,65 23.760,00

3

Fio de Sutura, tipo Nylon monofilamento 2-0, não
absorvível, cor preta, 45 cm (+/-5 cm) de
comprimento, com agulha cortante, curvatura de
3/8 de círculo x 25mm (+/-2mm), estéril,
embalagem individual, com dados de identificação
e procedência, atender a norma técnica da ABNT -
NBR 13904.
MARCA: PROCARE
FABRICANTE: PROCARE

UND 30.000 1,69 50.700,00

8

Fio de Sutura, tipo Nylon monofilamento 4-0, não
absorvível, cor preta, 45 cm (+/-5 cm) de
comprimento, com agulha cortante, curvatura de
3/8 de círculo x 20mm (+/-2mm), estéril,
embalagem individual, com dados de identificação
e procedência, atender a norma técnica da ABNT -
NBR 13904.
MARCA: PROCARE
FABRICANTE: PROCARE

UND 20.160 1,71 34.473,60

10

Fio de Sutura, tipo Nylon monofilamento 5-0, não
absorvível, cor preta, 45 cm (+/-5 cm) de
comprimento, com agulha cortante, curvatura de
3/8 de círculo x 20mm (+/-2mm), estéril,
embalagem individual, com dados de identificação
e procedência, atender a norma técnica da ABNT -
NBR 13904.
MARCA: PROCARE
FABRICANTE: PROCARE

UND 17.280 1,76 30.412,80

18

Fio de Sutura, tipo poliéster e algodão trançado 3-0,
não absorvível, cor azul, 45 cm (+/-5cm) de
comprimento, com agulha cilíndrica, curvatura de
½ círculo x 26mm (+/-2mm), estéril, embalagem
individual, com dados de identificação e
procedência, atender a norma técnica da ABNT -
NBR 13904.
MARCA: SHALON
FABRICANTE: SHALON

UND 6.000 2,18 13.080,00

40

Fio de Sutura, tipo Polipropileno 5-0,
monofilamento, não absorvível, cor azul, 75cm
(+/-5cm) de comprimento, com 2 agulhas
cilíndricas, curvatura ½ círculo x 17 mm (+/-2mm),
estéril, embalagem individual, com dados de
identificação e procedência, atender a norma
técnica da ABNT - NBR 13904.
MARCA: SHALON
FABRICANTE: SHALON

UND 8.064 8,41 67.818,24
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3. DA VALIDADE DA ATA
 
3.1. Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá validade
de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, não podendo ser prorrogada.
 
4. DO CADASTRO RESERVA
 
4.1. Será incluído, como Anexo da respectiva Ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante
vencedor na sequência da classificação do certame.
 
4.2. A ordem de classificação dos licitantes registrados nesta Ata deverá ser respeitada nas contratações.
 
4.3. O registro a que se refere o item 4.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado desta Ata,
nas hipóteses previstas nos itens 5.7 e 5.9.
 
5. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
 
5.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o
custo dos bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es),  observadas as disposições
contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
 
5.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o Órgão Gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
 
5.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.
5.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
 
5.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador
poderá:
 
5.5.1.  Liberar  o fornecedor do compromisso assumido,  caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento,  e sem aplicação da
penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
 
5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
 
5.6. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação desta Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
 
5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
 
5.7.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
 
5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
 
5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
 
5.7.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº. 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
 
5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do Órgão Gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
 
5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
 
5.9.1. Por razão de interesse público; ou
 
5.9.2. A pedido do fornecedor. 
 
6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
6.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão  ou  entidade  da  administração  pública  que  não  tenha  participado  do  certame licitatório,  mediante  anuência  do  Órgão  Gerenciador,
respeitadas as disposições contidas no Decreto Municipal nº. 44.406/2013.
 
6.2. Caberá ao fornecedor beneficiário desta Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não
do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o Órgão
Gerenciador e Órgão(s) Participante(s).
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6.3. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos de cada item
registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s).
 
6.4. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item
registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s), independentemente do número de Órgãos Não
Participantes que aderirem.
 
6.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488,
de 2007, o Órgão Gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das
contratações já previstas para o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s) ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$
80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
 
6.5. Ao Órgão Não Participante que aderir  à Ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações
contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento
de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.
 
6.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias,
observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
 
7. DAS PENALIDADES
 
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
 
7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados,
não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 56, §1º do Decreto Municipal nº 53.647/19.
 
8. CONDIÇÕES GERAIS
 
8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do
fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência e Minuta do Contrato, ANEXOS ao
EDITAL.
 
8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da
Lei nº 8.666, de 1993
 
Para firmeza e validade do pactuado, eu, Lia Bastos Brandão Nunes, certifico a exatidão e veracidade do conteúdo da presente Ata, que, nesta data,
conforme atribuição a mim conferida, lavro, em 02 (duas) vias, de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada e encaminhada
com cópia ao órgão participante.
 
São Luís (MA), 15 de março de 2023.

Washington Ribeiro Viégas Netto
Presidente da CPL
 
 

Joel Nicolau Nogueira Nunes Júnior
Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS

Lia Bastos Brandão Nunes
Assessora de Planejamento Estratégico

Janilda Ismênia Junqueira Ayres Lopes
Membro/Pregoeira

Joaquim Neto de Sá
MEDICA HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Publicado por: LIA BASTOS BRANDAO NUNES
Código identificador: 286d1530d227d6f58c0b169669beee80

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP Nº 142/2023/CPL/PMSL/MA

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 190/2022 – CPL/PMSL/MA
 
PROCESSO N.º 040-32308/2021
ÓRGÃO GERENCIADOR: Central Permanente de Licitação do Município de São Luís - MA.
UASG: 980921
ÓRGÃO PARTICIPANTE:  Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS.
 
Pelo  presente  instrumento,  o  MUNICÍPIO  DE  SÃO  LUÍS,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  inscrito  no  CNPJ  (MF)  sob  o  nº
06.307.102/0001-30, por intermédio da CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, instituição criada e constituída nos termos da Lei n.º
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4.537, de 16 de novembro de 2005 e regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 28.928, de 19 de janeiro de 2006, com sede na Rua Ouriços, lote
11,  quadra  09  -  Calhau  -  São  Luís/MA,  neste  ato  representada  pelo  seu  Presidente,  Sr.  Washington  Ribeiro  Viégas  Netto,  CPF  Nº
492.891.363-91,  considerando  o  julgamento  do  PREGÃO ELETRÔNICO N.º  190/2022/CPL/PMSL e  a  respectiva  homologação,  RESOLVE
REGISTRAR  OS  PREÇOS  da  empresa  beneficiária  indicada  e  qualificada  nesta  ATA,  de  acordo  com  a  classificação  por  ela  alcançada  e  na(s)
quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n.º 8.666, de 21 de junho
de 1993, da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos Municipais n.º 53.647, de 12 de novembro de 2019 e n.º 44.406, de 09 de
setembro de 2013, alterações posteriores e demais normas legais aplicáveis e em conformidade com as disposições a seguir:
 
1. DO OBJETO
 
A presente Ata tem como objeto o registro de preços para a aquisição de produtos para saúde e correlatos (fios de sutura, cera para
osso hemostático, fita cardíaca e telas cirúrgicas da linha médico-hospitalar), para atender as necessidades da Secretaria Municipal
de Saúde -  SEMUS,  especificados  nos  itens 23,  24,  29,  e  30,  do  Anexo I  -  Termo de Referência,  do Edital  do Pregão Eletrônico n.º
190/2022/CPL/PMSL, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
 
Parágrafo Único – A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar,  facultando-se a realização de licitação específica
para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
 
2. DO BENEFICIÁRIO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
 

EMPRESA BENEFICIÁRIA: GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.

CNPJ Nº: 10.782.385/0001-40 TELEFONE: (85) 3099-1273/ (85) 2181-2699/ (85)
98125-2845

ENDEREÇO: G B Comércio e Distribuição LTDA, Rua R, nº 171,
Parque Montenegro II, Bairro José Walter CEP nº 60.751.400,
Fortaleza- CE

E-MAIL: comercial@gbcomercio.com.br e
financeiro@gbcomercio.com.br

VALOR TOTAL: R$ 296.568,00 (duzentos e noventa e seis mil e quinhentos e sessenta e oito reais).

REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANO HOLANDA FERREIRA

RG: 93002111900 SSP/CE CPF: 623.024.503-53

 
2.1.  Os  preços  registrados,  os  quantitativos  e  as  especificações  do  objeto  da  licitação  referente  a  proposta  da  beneficiária  desta  Ata,  estão
registrados conforme segue:
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD VALOR UNI VALOR TOTAL

23

Fio de Sutura, tipo Poliglactina trançado 0,
absorvível, cor violeta, 70cm (+/-5cm) de
comprimento, com agulha cilíndrica, curvatura de
½ círculo x 40mm (+/-2mm), estéril, embalagem
individual, com dados de identificação e
procedência, atender a norma técnica da ABNT -
NBR 13904.
MARCA: ATRAMAT
FABRICANTE: ATRAMAT

UND 16.200 6,77 109.674,00

24

Fio de Sutura, tipo Poliglactina trançado 0,
absorvível, cor violeta, 70cm (+/-5cm) de
comprimento, com agulha cilíndrica, curvatura de
½ círculo x 40mm (+/-2mm), estéril, embalagem
individual, com dados de identificação e
procedência, atender a norma técnica da ABNT -
NBR 13904.
MARCA: ATRAMAT
FABRICANTE: ATRAMAT

UND 5.400 6,77 36.558,00

29

Fio de Sutura, tipo Poliglactina trançado 2-0,
absorvível, cor violeta, 70cm (+/-5cm) de
comprimento, com agulha cilíndrica, curvatura de
3/8 de círculo x 30mm (+/-2mm), estéril,
embalagem individual, com dados de identificação
e procedência, atender a norma técnica da ABNT -
NBR 13904.
MARCA: ATRAMAT
FABRICANTE: ATRAMAT

UND 16.200 6,96 112.752,00
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Fio de Sutura, tipo Poliglactina trançado 2-0,
absorvível, cor violeta, 70cm (+/-5cm) de
comprimento, com agulha cilíndrica, curvatura de
3/8 de círculo x 30mm (+/-2mm), estéril,
embalagem individual, com dados de identificação
e procedência, atender a norma técnica da ABNT -
NBR 13904.
MARCA: ATRAMAT
FABRICANTE: ATRAMAT

UND 5.400 6,96 37.584,00

 
3. DA VALIDADE DA ATA
 
3.1. Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá validade
de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, não podendo ser prorrogada.
 
4. DO CADASTRO RESERVA
 
4.1. Será incluído, como Anexo da respectiva Ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante
vencedor na sequência da classificação do certame.
 
4.2. A ordem de classificação dos licitantes registrados nesta Ata deverá ser respeitada nas contratações.
 
4.3. O registro a que se refere o item 4.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado desta Ata,
nas hipóteses previstas nos itens 5.7 e 5.9.
 
5. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
 
5.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o
custo dos bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es),  observadas as disposições
contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
 
5.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o Órgão Gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
 
5.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.
5.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
 
5.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador
poderá:
 
5.5.1.  Liberar  o fornecedor do compromisso assumido,  caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento,  e sem aplicação da
penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
 
5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
 
5.6. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação desta Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
 
5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
 
5.7.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
 
5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
 
5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
 
5.7.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº. 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
 
5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do Órgão Gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
 
5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
 
5.9.1. Por razão de interesse público; ou
 
5.9.2. A pedido do fornecedor. 
 
6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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6.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão  ou  entidade  da  administração  pública  que  não  tenha  participado  do  certame licitatório,  mediante  anuência  do  Órgão  Gerenciador,
respeitadas as disposições contidas no Decreto Municipal nº. 44.406/2013.
 
6.2. Caberá ao fornecedor beneficiário desta Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não
do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o Órgão
Gerenciador e Órgão(s) Participante(s).
 
6.3. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos de cada item
registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s).
 
6.4. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item
registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s), independentemente do número de Órgãos Não
Participantes que aderirem.
 
6.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488,
de 2007, o Órgão Gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das
contratações já previstas para o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s) ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$
80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
 
6.5. Ao Órgão Não Participante que aderir  à Ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações
contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento
de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.
 
6.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias,
observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
 
7. DAS PENALIDADES
 
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
 
7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados,
não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 56, §1º do Decreto Municipal nº 53.647/19.
 
8. CONDIÇÕES GERAIS
 
8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do
fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência e Minuta do Contrato, ANEXOS ao
EDITAL.
 
8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da
Lei nº 8.666, de 1993
 
Para firmeza e validade do pactuado, eu, Lia Bastos Brandão Nunes, certifico a exatidão e veracidade do conteúdo da presente Ata, que, nesta data,
conforme atribuição a mim conferida, lavro, em 02 (duas) vias, de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada e encaminhada
com cópia ao órgão participante.
 
São Luís (MA), 15 de março de 2023.

Washington Ribeiro Viégas Netto
Presidente da CPL
 
 

Joel Nicolau Nogueira Nunes Júnior
Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS

Lia Bastos Brandão Nunes
Assessora de Planejamento Estratégico

Janilda Ismênia Junqueira Ayres Lopes
Membro/Pregoeira

Adriano Holanda Ferreira
GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.

Publicado por: LIA BASTOS BRANDAO NUNES
Código identificador: 44b40fcc27fc40a9707cf8cf2ba17d27
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PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 190/2022 – CPL/PMSL/MA
 
PROCESSO N.º 040-32308/2021
ÓRGÃO GERENCIADOR: Central Permanente de Licitação do Município de São Luís - MA.
UASG: 980921
ÓRGÃO PARTICIPANTE:  Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS.
 
Pelo  presente  instrumento,  o  MUNICÍPIO  DE  SÃO  LUÍS,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  inscrito  no  CNPJ  (MF)  sob  o  nº
06.307.102/0001-30, por intermédio da CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, instituição criada e constituída nos termos da Lei n.º
4.537, de 16 de novembro de 2005 e regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 28.928, de 19 de janeiro de 2006, com sede na Rua Ouriços, lote
11,  quadra  09  -  Calhau  -  São  Luís/MA,  neste  ato  representada  pelo  seu  Presidente,  Sr.  Washington  Ribeiro  Viégas  Netto,  CPF  Nº
492.891.363-91,  considerando  o  julgamento  do  PREGÃO ELETRÔNICO N.º  190/2022/CPL/PMSL e  a  respectiva  homologação,  RESOLVE
REGISTRAR  OS  PREÇOS  da  empresa  beneficiária  indicada  e  qualificada  nesta  ATA,  de  acordo  com  a  classificação  por  ela  alcançada  e  na(s)
quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n.º 8.666, de 21 de junho
de 1993, da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos Municipais n.º 53.647, de 12 de novembro de 2019 e n.º 44.406, de 09 de
setembro de 2013, alterações posteriores e demais normas legais aplicáveis e em conformidade com as disposições a seguir:
 
1. DO OBJETO
 
A presente Ata tem como objeto o registro de preços para a aquisição de produtos para saúde e correlatos (fios de sutura, cera para
osso hemostático, fita cardíaca e telas cirúrgicas da linha médico-hospitalar), para atender as necessidades da Secretaria Municipal
de  Saúde  -  SEMUS,  especificados  nos  itens  62  e  63,  do  Anexo  I  -  Termo  de  Referência,  do  Edital  do  Pregão  Eletrônico  n.º
190/2022/CPL/PMSL,  que  é  parte  integrante  desta  Ata,  assim  como  a  proposta  vencedora,  independentemente  de  transcrição.
 
Parágrafo Único – A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar,  facultando-se a realização de licitação específica
para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
 
2. DO BENEFICIÁRIO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
 

EMPRESA BENEFICIÁRIA: NEXOMED HOSPITALAR LTDA.

CNPJ Nº: 17.085.673/0001-94 TELEFONE: (31) 2115-8001

ENDEREÇO: RUA MAJOR LAJE, Nº 400, BAIRRO: OURO PRETO,
BELO HORIZONTE/MG - CEP: 31.310-200

E-MAIL: licitacao@nexomed.com.br /
licitacao2@nexomed.com.br

VALOR TOTAL: R$ 484.560,00 (quatrocentos e oitenta e quatro mil e quinhentos e sessenta reais).

REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO ALMEIDA GOMES

RG: MG11975996 SSP/MG CPF: 061.631.976-23

 
2.1.  Os  preços  registrados,  os  quantitativos  e  as  especificações  do  objeto  da  licitação  referente  a  proposta  da  beneficiária  desta  Ata,  estão
registrados conforme segue:
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD VALOR UNI VALOR TOTAL

62

Hemostático tópico absorvível, apresentacao
esponja, principio ativo gelatina purificada,
embalagem aluminizada, estéril, embalagem
individual, com dados de identificação e
procedência. Dimensões mínimas: 5,1cm x 7,6 cm.
MARCA: EQUITAMP
FABRICANTE: EQUIMEDICAL BV

ENV 4.500 80,76 363.420,00

63

Hemostático tópico absorvível, apresentacao
esponja, principio ativo gelatina purificada,
embalagem aluminizada, estéril, embalagem
individual, com dados de identificação e
procedência. Dimensões mínimas: 5,1cm x 7,6 cm.
MARCA: EQUITAMP
FABRICANTE: EQUIMEDICAL BV

ENV 1.500 80,76 121.140,00

 
3. DA VALIDADE DA ATA
 
3.1. Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá validade
de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, não podendo ser prorrogada.
 
4. DO CADASTRO RESERVA
 
4.1. Será incluído, como Anexo da respectiva Ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante
vencedor na sequência da classificação do certame.
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4.2. A ordem de classificação dos licitantes registrados nesta Ata deverá ser respeitada nas contratações.
 
4.3. O registro a que se refere o item 4.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado desta Ata,
nas hipóteses previstas nos itens 5.7 e 5.9.
 
5. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
 
5.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o
custo dos bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es),  observadas as disposições
contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
 
5.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o Órgão Gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
 
5.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.
5.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
 
5.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador
poderá:
 
5.5.1.  Liberar  o fornecedor do compromisso assumido,  caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento,  e sem aplicação da
penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
 
5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
 
5.6. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação desta Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
 
5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
 
5.7.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
 
5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
 
5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
 
5.7.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº. 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
 
5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do Órgão Gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
 
5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
 
5.9.1. Por razão de interesse público; ou
 
5.9.2. A pedido do fornecedor. 
 
6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
6.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão  ou  entidade  da  administração  pública  que  não  tenha  participado  do  certame licitatório,  mediante  anuência  do  Órgão  Gerenciador,
respeitadas as disposições contidas no Decreto Municipal nº. 44.406/2013.
 
6.2. Caberá ao fornecedor beneficiário desta Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não
do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o Órgão
Gerenciador e Órgão(s) Participante(s).
 
6.3. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos de cada item
registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s).
 
6.4. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item
registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s), independentemente do número de Órgãos Não
Participantes que aderirem.
 
6.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488,
de 2007, o Órgão Gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das

SãO LUíS/MA * SEXTA * 24 DE MARçO DE 2023 ANO XLIII * Nº 325 * ISSN 2764-8958

31/48 Documento  assinado  com  certificado  digital  e  carimbo  de  tempo,
conforme  Instrução  Normativa  Nº  70/2021  do  TCE/MA.

Este  documento  pode  ser  verificado  no  endereço  eletrônico
https://diariooficial.saoluis.ma.gov.br



contratações já previstas para o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s) ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$
80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
 
6.5. Ao Órgão Não Participante que aderir  à Ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações
contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento
de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.
 
6.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias,
observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
 
7. DAS PENALIDADES
 
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
 
7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados,
não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 56, §1º do Decreto Municipal nº 53.647/19.
 
8. CONDIÇÕES GERAIS
 
8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do
fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência e Minuta do Contrato, ANEXOS ao
EDITAL.
 
8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da
Lei nº 8.666, de 1993
 
Para firmeza e validade do pactuado, eu, Lia Bastos Brandão Nunes, certifico a exatidão e veracidade do conteúdo da presente Ata, que, nesta data,
conforme atribuição a mim conferida, lavro, em 02 (duas) vias, de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada e encaminhada
com cópia ao órgão participante.
 
São Luís (MA), 15 de março de 2023.

Washington Ribeiro Viégas Netto
Presidente da CPL
 
 

Joel Nicolau Nogueira Nunes Júnior
Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS

Lia Bastos Brandão Nunes
Assessora de Planejamento Estratégico

Janilda Ismênia Junqueira Ayres Lopes
Membro/Pregoeira

Ricardo Almeida Gomes
NEXOMED HOSPITALAR LTDA.

Publicado por: LIA BASTOS BRANDAO NUNES
Código identificador: 7ecd48dfb9e8496c5681f59d576210c5

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP Nº 144/2023/CPL/PMSL/MA

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 190/2022 – CPL/PMSL/MA
 
PROCESSO N.º 040-32308/2021
ÓRGÃO GERENCIADOR: Central Permanente de Licitação do Município de São Luís-MA.
UASG: 980921
ÓRGÃO PARTICIPANTE:  Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS.
 
Pelo  presente  instrumento,  o  MUNICÍPIO  DE  SÃO  LUÍS,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  inscrito  no  CNPJ  (MF)  sob  o  nº
06.307.102/0001-30, por intermédio da CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, instituição criada e constituída nos termos da Lei n.º
4.537, de 16 de novembro de 2005 e regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 28.928, de 19 de janeiro de 2006, com sede na Rua Ouriços, lote
11,  quadra  09  -  Calhau  -  São  Luís/MA,  neste  ato  representada  pelo  seu  Presidente,  Sr.  Washington  Ribeiro  Viégas  Netto,  CPF  Nº
492.891.363-91,  considerando  o  julgamento  do  PREGÃO ELETRÔNICO N.º  190/2022/CPL/PMSL e  a  respectiva  homologação,  RESOLVE
REGISTRAR  OS  PREÇOS  da  empresa  beneficiária  indicada  e  qualificada  nesta  ATA,  de  acordo  com  a  classificação  por  ela  alcançada  e  na(s)
quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n.º 8.666, de 21 de junho
de 1993, da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos Municipais n.º 53.647, de 12 de novembro de 2019 e n.º 44.406, de 09 de
setembro de 2013, alterações posteriores e demais normas legais aplicáveis e em conformidade com as disposições a seguir:
 
1. DO OBJETO
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A presente Ata tem como objeto o registro de preços para a aquisição de produtos para saúde e correlatos (fios de sutura, cera para
osso hemostático, fita cardíaca e telas cirúrgicas da linha médico-hospitalar), para atender as necessidades da Secretaria Municipal
de  Saúde  -  SEMUS,  especificados  nos  itens  13,  17  e  64,  do  Anexo  I  -  Termo  de  Referência,  do  Edital  do  Pregão  Eletrônico  n.º
190/2022/CPL/PMSL, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
 
Parágrafo Único – A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar,  facultando-se a realização de licitação específica
para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
 
2. DO BENEFICIÁRIO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
 

EMPRESA BENEFICIÁRIA: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA EPP

CNPJ Nº: 28.199.997/0001-70 TELEFONE: (19) 3549.0620 / (19) 99659-8483

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE CAMPOS SALLES, 67, MOGI MIRIM
– SP CEP: 13.800-530.

E-MAIL: comercial1@mogimedical.com.br 
mogimedical@outlook.com

VALOR TOTAL: R$ 46.939,20 (quarenta e seis mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte centavos)

REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ GUILHERME DE GUSMÃO RIBEIRO

RG: 10.860.810 SSP SP CPF: 066.287.058-11

 
2.1.  Os  preços  registrados,  os  quantitativos  e  as  especificações  do  objeto  da  licitação  referente  a  proposta  da  beneficiária  desta  Ata,  estão
registrados conforme segue:
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD VALOR UNI VALOR TOTAL

13

Fio de Sutura, tipo de poliéster e algodão trançado
0, não absorvível, cor azul, 15 x 45cm (+/-5cm) de
comprimento, sem agulha, estéril, embalagem
individual, com dados de identificação e
procedência, atender a norma técnica da ABNT -
NBR 13904.
MARCA: BRASUTURE
FABRICANTE: BRASUTURE

UND 6.912 1,70 11.750,00

17

Fio de Sutura, tipo poliéster e algodão trançado 3-0,
não absorvível, cor azul, 15 x 45cm (+/-5cm) de
comprimento, sem agulha, estéril, embalagem
individual, com dados de identificação e
procedência, atender a norma técnica da ABNT -
NBR 1390.
MARCA: BRASUTURE
FABRICANTE: BRASUTURE

UND 8.064 1,70 13.708,80

64

Fita Cinta Cardíaca de algodão branca 0, 35 x 80
cm de comprimento, não absorvível, de origem
vegetal, estéril, embalagem individual, com dados
de identificação e procedência, atender a norma
técnica da ABNT - NBR 13904.
MARCA: BRASUTURE
FABRICANTE: BRASUTURE

ENV 6.000 3,58 21.480,00

 
3. DA VALIDADE DA ATA
 
3.1. Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá validade
de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, não podendo ser prorrogada.
 
4. DO CADASTRO RESERVA
 
4.1. Será incluído, como Anexo da respectiva Ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante
vencedor na sequência da classificação do certame.
 
4.2. A ordem de classificação dos licitantes registrados nesta Ata deverá ser respeitada nas contratações.
 
4.3. O registro a que se refere o item 4.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado desta Ata,
nas hipóteses previstas nos itens 5.7 e 5.9.
 
5. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
 
5.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o
custo dos bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es),  observadas as disposições
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contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
 
5.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o Órgão Gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
 
5.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.
5.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
 
5.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador
poderá:
 
5.5.1.  Liberar  o fornecedor do compromisso assumido,  caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento,  e sem aplicação da
penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
 
5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
 
5.6. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação desta Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
 
5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
 
5.7.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
 
5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
 
5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
 
5.7.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº. 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
 
5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do Órgão Gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
 
5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
 
5.9.1. Por razão de interesse público; ou
 
5.9.2. A pedido do fornecedor. 
 
6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
6.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão  ou  entidade  da  administração  pública  que  não  tenha  participado  do  certame licitatório,  mediante  anuência  do  Órgão  Gerenciador,
respeitadas as disposições contidas no Decreto Municipal nº. 44.406/2013.
 
6.2. Caberá ao fornecedor beneficiário desta Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não
do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o Órgão
Gerenciador e Órgão(s) Participante(s).
 
6.3. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos de cada item
registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s).
 
6.4. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item
registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s), independentemente do número de Órgãos Não
Participantes que aderirem.
 
6.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488,
de 2007, o Órgão Gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das
contratações já previstas para o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s) ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$
80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
 
6.5. Ao Órgão Não Participante que aderir  à Ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações
contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento
de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.
 
6.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias,
observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
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7. DAS PENALIDADES
 
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
 
7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados,
não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 56, §1º do Decreto Municipal nº 53.647/19.
 
8. CONDIÇÕES GERAIS
 
8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do
fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência e Minuta do Contrato, ANEXOS ao
EDITAL.
 
8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da
Lei nº 8.666, de 1993
 
Para firmeza e validade do pactuado, eu, Lia Bastos Brandão Nunes, certifico a exatidão e veracidade do conteúdo da presente Ata, que, nesta data,
conforme atribuição a mim conferida, lavro, em 02 (duas) vias, de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada e encaminhada
com cópia ao órgão participante.
 
São Luís (MA), 15 de março de 2023.

Washington Ribeiro Viégas Netto
Presidente da CPL
 
 

Joel Nicolau Nogueira Nunes Júnior
Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS

Lia Bastos Brandão Nunes
Assessora de Planejamento Estratégico

Janilda Ismênia Junqueira Ayres Lopes
Membro/Pregoeira

Luiz Guilherme de Gusmão Ribeiro
MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA EPP

Publicado por: LIA BASTOS BRANDAO NUNES
Código identificador: 8f1bd5b67bb9ac3a103ae487050b0d01

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP Nº 145/2023/CPL/PMSL/MA

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 190/2022 – CPL/PMSL/MA
 
PROCESSO N.º 040-32308/2021
ÓRGÃO GERENCIADOR: Central Permanente de Licitação do Município de São Luís/MA.
UASG: 980921
ÓRGÃO PARTICIPANTE:  Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS.
 
Pelo  presente  instrumento,  o  MUNICÍPIO  DE  SÃO  LUÍS,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  inscrito  no  CNPJ  (MF)  sob  o  nº
06.307.102/0001-30, por intermédio da CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, instituição criada e constituída nos termos da Lei n.º
4.537, de 16 de novembro de 2005 e regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 28.928, de 19 de janeiro de 2006, com sede na Rua Ouriços, lote
11,  quadra  09  -  Calhau  -  São  Luís/MA,  neste  ato  representada  pelo  seu  Presidente,  Sr.  Washington  Ribeiro  Viégas  Netto,  CPF  Nº
492.891.363-91,  considerando  o  julgamento  do  PREGÃO ELETRÔNICO N.º  190/2022/CPL/PMSL e  a  respectiva  homologação,  RESOLVE
REGISTRAR  OS  PREÇOS  da  empresa  beneficiária  indicada  e  qualificada  nesta  ATA,  de  acordo  com  a  classificação  por  ela  alcançada  e  na(s)
quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n.º 8.666, de 21 de junho
de 1993, da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos Municipais n.º 53.647, de 12 de novembro de 2019 e n.º 44.406, de 09 de
setembro de 2013, alterações posteriores e demais normas legais aplicáveis e em conformidade com as disposições a seguir:
 
1. DO OBJETO
 
A presente Ata tem como objeto o registro de preços para a aquisição de produtos para saúde e correlatos (fios de sutura, cera para
osso hemostático, fita cardíaca e telas cirúrgicas da linha médico-hospitalar), para atender as necessidades da Secretaria Municipal
de Saúde - SEMUS, especificados nos itens: 02, 06, 11, 12, 16, 43, 44, 45, 46, 47 e 48, do Anexo I - Termo de Referência, do Edital do
Pregão Eletrônico n.º 190/2022/CPL/PMSL,  que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcrição.
 
Parágrafo Único – A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar,  facultando-se a realização de licitação específica
para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
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2. DO BENEFICIÁRIO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
 

EMPRESA BENEFICIÁRIA:  M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI.

CNPJ Nº: 28.387.424/0001-70 TELEFONE: (62) 3981-1300

ENDEREÇO: Rua 9, quadra 55A, LT 9, Vila Brasília, CEP
74.911-080, Aparecida de Goiânia - GO E-MAIL: licitacao@mmedicamentos.com.br

VALOR TOTAL: R$ 363.451,68 (trezentos e sessenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta e
oito centavos).

REPRESENTANTE LEGAL: RUBENS BATISTA MENDANHA

RG: 89497361 SESP-PR CPF: 068.277.449-90

 
2.1.  Os  preços  registrados,  os  quantitativos  e  as  especificações  do  objeto  da  licitação  referente  a  proposta  da  beneficiária  desta  Ata,  estão
registrados conforme segue:
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD VALOR UNI VALOR TOTAL

2

Fio de Sutura, tipo Nylon monofilamento 2-0, não
absorvível, cor preta, 75 cm (+/-5 cm) de
comprimento, com agulha cortante, curvatura de
3/8 de círculo x 30mm (+/-2mm), estéril,
embalagem individual, com dados de identificação
e procedência, atender a norma técnica da ABNT -
NBR 13904.
MARCA: SHALON
FABRICANTE: SHALON FIOS CIRÚRGICOS LTDA -
BRASIL

ENV 30.000 2,10 63.000,00

6

Fio de Sutura, tipo Nylon monofilamento 3-0, não
absorvível, cor preta, 45 cm (+/-5 cm) de
comprimento, com agulha cortante, curvatura de
3/8 de círculo x 25mm (+/-2mm), estéril,
embalagem individual, com dados de identificação
e procedência, atender a norma técnica da ABNT -
NBR 13904.
MARCA: TECHOFIO
FABRICANTE: ACE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA -
BRASIL

ENV 36.000 1,84 66.240,00

11

Fio de Sutura, tipo poliéster e algodão trançado 0,
não absorvível, cor azul, 70 cm (+/-5cm) de
comprimento, com agulha cilíndrica, curvatura de
3/8 de círculo x 30mm (+/-2mm), estéril,
embalagem individual, com dados de identificação
e procedência, atender a norma técnica da ABNT -
NBR 13904.
MARCA: SHALON
FABRICANTE: SHALON FIOS CIRÚRGICOS LTDA -
BRASIL

ENV 17.280 2,10 36.288,00

12

Fio de Sutura, tipo poliéster e algodão trançado 0,
não absorvível, cor azul, 45 cm (+/-5cm) de
comprimento, com agulha cilíndrica, curvatura de
½ círculo x 35mm (+/-2mm), estéril, embalagem
individual, com dados de identificação e
procedência, atender a norma técnica da ABNT -
NBR 13904.
MARCA: SHALON
FABRICANTE: SHALON FIOS CIRÚRGICOS LTDA -
BRASIL

ENV 17.280 2,10 36.288,000

16

Fio de Sutura, tipo poliéster e algodão trançado 2-0,
não absorvível, cor azul, 70 cm (+/-5cm) de
comprimento, com agulha cilíndrica, curvatura de
3/8 de círculo x 30mm (+/-2mm), estéril,
embalagem individual, com dados de identificação
e procedência, atender a norma técnica da ABNT -
NBR 13904.
MARCA: SHALON
FABRICANTE: SHALON FIOS CIRÚRGICOS LTDA -
BRASIL

ENV 9.000 2,10 18.900,00
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43

Fio de Sutura, tipo Polipropileno 4-0,
monofilamento, não absorvível, cor azul, 75cm
(+/-5cm) de comprimento, com agulha cilíndrica,
curvatura ½ círculo x 25 mm (+/-2mm), estéril,
embalagem individual, com dados de identificação
e procedência, atender a norma técnica da ABNT -
NBR 13904.
MARCA: TECHOFIO
FABRICANTE: ACE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA -
BRASIL

ENV 8.064 2,36 19.031,04

44

Fio de Sutura, tipo Polipropileno 3-0,
monofilamento, não absorvível, cor azul, 75cm
(+/-5cm) de comprimento, com 2 agulhas
cilíndricas, curvatura ½ círculo x 25 mm (+/-2mm),
estéril, embalagem individual, com dados de
identificação e procedência, atender a norma
técnica da ABNT - NBR 13904.
MARCA: TECHOFIO
FABRICANTE: ACE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA -
BRASIL

ENV 8.064 2,99 24.111,36

45

Fio de Sutura, tipo Polipropileno 2-0,
monofilamento, não absorvível, cor azul, 75cm
(+/-5cm) de comprimento, com agulha cilíndrica,
curvatura 3/8 de círculo x 30mm (+/-2mm), estéril,
embalagem individual, com dados de identificação
e procedência, atender a norma técnica da ABNT -
NBR 1390.
MARCA: TECHOFIO
FABRICANTE: ACE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA -
BRASIL

ENV 11.520 2,33 26.841,60

46

Fio de Sutura, tipo Polipropileno 2-0,
monofilamento, não absorvivel, cor azul, 75cm
(+/-5cm) de comprimento, com agulha cilíndrica,
curvatura ½ círculo x 25 mm (+/-2mm), estéril,
embalagem individual, com dados de identificação
e procedência, atender a norma técnica da ABNT -
NBR 13904.
MARCA: TECHOFIO
FABRICANTE: ACE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA -
BRASIL

ENV 11.520 2,33 26.841,60

47

Fio de Sutura, tipo Polipropileno 0, monofilamento,
não absorvível, cor azul, 75cm (+/-5cm) de
comprimento, com agulha cilíndrica, curvatura ½
círculo x 25 mm (+/-2mm), estéril, embalagem
individual, com dados de identificação e
procedência, atender a norma técnica da ABNT -
NBR 13904.
MARCA: TECHOFIO
FABRICANTE: ACE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA -
BRASIL

ENV 8.064 2,42 19.514,88

48

Fio de Sutura, tipo Polipropileno 0, monofilamento,
não absorvível, cor azul, 75cm (+/-5cm) de
comprimento, com agulha cilíndrica, curvatura ½
círculo x 40 mm (+/-2mm), estéril, embalagem
individual, com dados de identificação e
procedência, atender a norma técnica da ABNT -
NBR 13904.
MARCA: TECHOFIO
FABRICANTE: ACE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA -
BRASIL

ENV 11.232 2,35 26.395,20

 
3. DA VALIDADE DA ATA
 
3.1. Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá validade
de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, não podendo ser prorrogada.
 
4. DO CADASTRO RESERVA
 
4.1. Será incluído, como Anexo da respectiva Ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante
vencedor na sequência da classificação do certame.
 
4.2. A ordem de classificação dos licitantes registrados nesta Ata deverá ser respeitada nas contratações.
 
4.3. O registro a que se refere o item 4.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado desta Ata,
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nas hipóteses previstas nos itens 5.7 e 5.9.
 
5. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
 
5.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o
custo dos bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es),  observadas as disposições
contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
 
5.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o Órgão Gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
 
5.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.
5.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
 
5.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador
poderá:
 
5.5.1.  Liberar  o fornecedor do compromisso assumido,  caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento,  e sem aplicação da
penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
 
5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
 
5.6. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação desta Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
 
5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
 
5.7.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
 
5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
 
5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
 
5.7.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº. 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
 
5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do Órgão Gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
 
5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
 
5.9.1. Por razão de interesse público; ou
 
5.9.2. A pedido do fornecedor. 
 
6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
6.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão  ou  entidade  da  administração  pública  que  não  tenha  participado  do  certame licitatório,  mediante  anuência  do  Órgão  Gerenciador,
respeitadas as disposições contidas no Decreto Municipal nº. 44.406/2013.
 
6.2. Caberá ao fornecedor beneficiário desta Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não
do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o Órgão
Gerenciador e Órgão(s) Participante(s).
 
6.3. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos de cada item
registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s).
 
6.4. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item
registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s), independentemente do número de Órgãos Não
Participantes que aderirem.
 
6.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488,
de 2007, o Órgão Gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das
contratações já previstas para o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s) ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$
80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
 
6.5. Ao Órgão Não Participante que aderir  à Ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações
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contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento
de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.
 
6.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias,
observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
 
7. DAS PENALIDADES
 
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
 
7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados,
não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 56, §1º do Decreto Municipal nº 53.647/19.
 
8. CONDIÇÕES GERAIS
 
8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do
fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência e Minuta do Contrato, ANEXOS ao
EDITAL.
 
8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da
Lei nº 8.666, de 1993
 
Para firmeza e validade do pactuado, eu, Lia Bastos Brandão Nunes, certifico a exatidão e veracidade do conteúdo da presente Ata, que, nesta data,
conforme atribuição a mim conferida, lavro, em 02 (duas) vias, de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada e encaminhada
com cópia ao órgão participante.
 
São Luís (MA), 15 de março de 2023.

Washington Ribeiro Viégas Netto
Presidente da CPL
 
 

Joel Nicolau Nogueira Nunes Júnior
Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS

Lia Bastos Brandão Nunes
Assessora de Planejamento Estratégico

Janilda Ismênia Junqueira Ayres Lopes
Membro/Pregoeira

Rubens Batista Mendanha
M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI.

Publicado por: LIA BASTOS BRANDAO NUNES
Código identificador: 283fba89c5604bb8ed53fd28519532a2

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP
Nº022/2023/CPL COMPRASNET

A Central Permanente de Licitação do Município de São Luís, localizada
na Rua dos Ouriços, nº 231-335, Lote 11, Quadra 09, Calhau, São Luís –
MA, CEP: 65071-820, comunica aos interessados que realizará licitação
na modalidade Pregão Eletrônico – SRP nº022/2023, no dia 11/04/2023,
às 09h30m, horário de Brasília, decorrente do Processo Administrativo
n° 3.389/2023,  objetivando Registro  de Preços para contratação de
empresa  especializada  na  prestação  de  serviços  de  mão  de  obra,
execução,  instalação,  retirada,  substituição  de  luminárias  de  vias
públicas e demais serviços para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais - SEMISPE,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo
de Referência.
 
O Edital poderá ser consultado na Central Permanente de Licitação, em
dias úteis, de segunda a quinta, das 08h às 18h (intervalo 12h às 14h),
e sexta-feira, das 8h às 13h. O edital poderá ser obtido gratuitamente
por meio digital  nesta Central,  bem como pela internet,  através do
nosso  endereço  eletrônico  www.saoluis.ma.gov.br  ou  no  site  do
Comprasnet www.gov.br/compras/pt-br. Informações pelo telefone: (98)
3227-7749 ou (98) 99152-2013 e-mail: cayrocarneiro@gmail.com.

 
São Luís - MA, 21 de março de 2023.
 
Cayro Sandro Alencar Carneiro
Pregoeiro – CPL/PMSL
 
AUTORIZO A PUBLICAÇÃO.
 
Washington Ribeiro Viégas Netto
Presidente/CPL
 

Publicado por: ANA PAULA DE OLIVEIRA MONTEIRO
Código identificador: 12d0579b251cdbc8be6f729372840061

HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES - HMDM

PORTARIA Nº 037 DE 24 DE MARÇO DE 2023

A  DIRETORA  GERAL  DO  HOSPITAL  MUNICIPAL  DJALMA
MARQUES, ANA CAROLINA MARQUES MITRI DA COSTA, nomeada
por meio do Ato Municipal datado de 19 de janeiro de 2022, publicado
no Diário Oficial do Município edição nº 13, no uso das atribuições legais
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e regimentais;
 
R E S O L V E:
 
Art.  1º –  DESIGNAR  o  servidor  Felipe Pereira Costa,  Matricula:
60867, CPF:  051.628.123-23 para atuar como gestor do contrato nº
024/2023/HMDM originado do processo  administrativo 4228/2023,
Wanessa  Rocha  Ribeiro,  Matrícula:  23789,  CPF:  822.614.073-00
como  primeiro  fiscal;  e  o  servidor  Marcelinho  Sousa  de  Aquino
Filho,  Matrícula:  24578,  CPF:  874.768.783-53,  como  fiscal  suplente,
cujo  objeto  é  contratação  de  empresa  para  aquisição  de  insumos
laboratoriais,para atender a necessidade da agência transfusional e do
laboratório  de  análises  clínicas,  de  modo  a  acompanhar,  fiscalizar  a
efetiva execução do contrato tendo como contratada a empresa: PROF
LAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº:
05.130.511/0001-41.
 
Art. 2º - São atribuições do Gestor do Contrato:
I - estabelecer comunicação formal com a contratada visando zelar pelo
fiel cumprimento do objeto contratado;
II - coordenar, comandar e acompanhar a execução do contrato agindo
de forma proativa e preventiva;
III - observar o cumprimento das regras previstas no contrato e buscar
os resultados esperados;
IV  -  solicitar  formalmente  à  contratada  a  correção  de  pendências
constatadas na execução do contrato;
V  -  convocar  e  coordenar  a  reunião  inicial,  registrada em ata  que
posteriormente  é  incorporada  ao  Processo  de  Acompanhamento  e
Fiscalização do Contrato. A reunião contará  preferencialmente com a
equipe técnica responsável pela elaboração do Termo de Referência,
além dos Fiscais e do Preposto;
VI  - emitir ordem inicial de serviço e autorizar implantação do contrato
no sistema de controle de contratos;
VII - intervir e adotar providências na identificação de qualquer tipo de
inconformidade,  incluindo  atrasos  no  atendimento  de  pendências
anteriormente solicitadas;
VIII - Realizar a atualização contínua do Mapa de Gerenciamento de
Riscos durante a fase de gestão do contrato, com apoio da Equipe de
Fiscalização do Contrato;
IX - avaliar eventuais atrasos nos prazos de entrega ou ocorrências que
possam gerar dificuldades à conclusão do objeto contratado;
 X - analisar e conduzir processo com solicitação de repactuação do
objeto,  reajuste  financeiro,  reequilíbrio  físico-financeiro,
acréscimo/supressão de metas, interrupção de serviços, prorrogação de
prazo ou encerramento unilateral;
XI - manter os sistemas atualizados com valor do contrato, com seus
aditivos, se houver, e os valores empenhados e já pagos;
XII - receber, manifestar-se e dar o encaminhamento devido às dúvidas
ou questionamentos feitos pela fiscalização e pela contratada;
XIII - instaurar e conduzir o Processo Administrativo de Apuração de
Responsabilidade (PAAR).
 
Art. 3º - São atribuições do Fiscal do Contrato:
I - Conhecer detalhadamente o processo de contratação, bem como o
contrato e as cláusulas nele estabelecidas, sanando qualquer dúvida
com  os  demais  setores  responsáveis  pela  Administração  para  o  fiel
cumprimento  do  contrato,  principalmente  quanto:
 
a) ao objeto da contratação;
b) a forma de execução;
c)  a  Forma  de  fornecimento  de  materiais  e  prazo  de  entrega  ou
prestação dos serviços e  quantitativo de funcionários, se houver;
d) o cronograma de serviços;
e) as obrigações da contratante e da contratada;
f)  as condições de pagamento;
g) atribuições de fiscalização;
h) as sanções administrativas;
 
II-  Manter  processo  de  fiscalização  individualizado,  por  contrato,  para

arquivamento  de  documentos  relativos  à  sua  execução,  tais  como:
cópia do contrato, cópias dos termos aditivos, relatórios de execução,
cópias  de  correspondências  enviadas  e  recebidas,  inclusive  emails,
devendo-se juntar os documentos originais ao processo de contratação
da empresa;
III - conhecer a proposta comercial da contratada com todos os seus
itens,  condições  e  preços  e  ter  cópia  da  proposta  de  preço,
acompanhada, se for o caso, de planilha de custo e formação de preço,
de relação de material ou equipamento;
IV - acompanhar, administrar e fiscalizar o contrato administrativo para
o qual  foi  nomeado, proporcionando não só ao contratante como a
contratada todos os meios legais para o desempenho das atividades
contratadas;
V  -  acompanhar  a  execução  dos  serviços,  verificando  a  correta
utilização dos materiais,  equipamentos,  contingente em quantidades
suficientes para que seja mantida a qualidade dos mesmos;
VI  -  verificar  se  a  entrega  de  materiais,  execução  ou  a  prestação  de
serviços será cumprida integral ou parceladamente;
VII - zelar pela fiel execução do contrato, sobretudo no que concerne à
qualidade dos materiais utilizados e dos serviços prestados;
VIII  -  estabelecer  prazo  para  correção  de  eventuais  pendências  na
execução do contrato e informar à autoridade competente ocorrências
que  possam  gerar  dificuldades  à  conclusão  da  obra  ou  em  relação  a
terceiros;
IX - promover e registrar periodicamente pesquisa junto aos servidores
para avaliação do nível de satisfação dos serviços prestados;
X - notificara contratada quanto à ocorrência de qualquer fato que gere
o  descumprimento  das  cláusulas  contratuais,  juntando  o  respectivo
documento ao
processo de contratação da empresa;
XI  -  sugerir  à  autoridade  competente  aplicação  de  penalidades  ao
contratado em face do inadimplemento das obrigações por meio de
processo instruído para esse fim;
XII  -  exigir  que  a  Contratada  mantenha  seus  bens  devidamente
identificados,  de  forma  a  não  serem  confundidos  com  similares  de
propriedade  do  HMDM;
XIII - Além disso, todos os equipamentos e acessórios necessários à
execução dos serviços deverão obedecer às especificações constantes
no contrato;
XIV - comunicar à autoridade superior eventuais atrasos nos prazos de
entrega ou execução do objeto;
XV - avaliar a condução contratual e quando necessário, balizado pelas
diretrizes contratuais, sugerir métodos de racionalização de atividade e
gastos inerentes ao contrato de sua responsabilidade;
XVI  -  solicitar,  quando  for  o  caso,  a  substituição  dos  serviços  por
inadequação ou vícios que apresentem;
 
Art.  4º.  O fiscal  deverá  acumular  suas  tarefas  normais  do  cargo  que
ocupa na administração pública com as de fiscal de contrato, sob pena
de  não  o  fazendo  cometer  insubordinação,  não  podendo  alegar
desconhecimento de causa.
 
Art.  5º.   Toda  comunicação  realizada  pelo  fiscal  deve  ser  feita  por
escrito com comprovação do recebimento.
 
Art.  6º.   As  reuniões  realizadas  com  a  Contratada  deverão  ser
documentadas, e o fiscal deverá elaborar atas de reunião que deverão
conter, no mínimo, os seguintes elementos: data; nome e assinatura
dos  participantes;  assuntos  tratados;  decisões;  responsáveis  pelas
providências a serem tomadas e prazo.
 
Art.  7º.   Esta  Portaria  poderá  ser  revista  a  qualquer  tempo para
adequações que se fizerem necessário
 
Art. 8°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
 
Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
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Ana Carolina Marques Mitri da Costa
Diretora Geral do Hospital Municipal Djalma Marques

Publicado por: CLEIDINIZ CORDEIRO DE CARVALHO
Código identificador: c993ec11e3a3c76685ccf1e90395c531

PORTARIA Nº 038 DE 24 DE MARÇO DE 2023

A  DIRETORA  GERAL  DO  HOSPITAL  MUNICIPAL  DJALMA
MARQUES, ANA CAROLINA MARQUES MITRI DA COSTA, nomeada
por meio do Ato Municipal datado de 19 de janeiro de 2022, publicado
no Diário Oficial do Município edição nº 13, no uso das atribuições legais
e regimentais;
 
R E S O L V E:
 
Art. 1º – DESIGNAR a servidora Luêna Maria Souza Silva, Matrícula:
7881, CPF: 178.716.383-00, para atuar como gestora do contrato nº
026/2023 / HMDM, originado do processo administrativo 5587/2023;
sendo suplente José Lindberg Araújo Melo, Matrícula:  3038, CPF:
063.455.303-87  como  primeiro  fiscal  do  referido  contrato;  e
o  servidor  Maria  de  Jesus  Freire  Boas,  Matricula:  13084,  CPF:
288.668.433-34,  como  fiscal  suplente,  cujo  objeto  é  contratação  de
empresa  especializada  na  aquisição  de  reagentes  laboratoriais-
imunohematológicos,  para  atender  a  necessidade  da  Agência
Transfusional  do  Hospital,  de  modo  a  acompanhar,  fiscalizar  a  efetiva
execução  do  contrato  tendo  como  contratada  a  empresa:  SCAN
DIAGNÓSTICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA,  inscrita  no CNPJ:
18.520.715/0001-30.
Parágrafo único. Na ausência ou impedimento do Gestor, o primeiro
fiscal o substituirá na função.
 
Art. 2º - São atribuições do Gestor do Contrato:
I - estabelecer comunicação formal com a contratada visando zelar pelo
fiel cumprimento do objeto contratado;
II - coordenar, comandar e acompanhar a execução do contrato agindo
de forma proativa e preventiva;
III - observar o cumprimento das regras previstas no contrato e buscar
os resultados esperados;
IV-  solicitar  formalmente  à  contratada  a  correção  de  pendências
constatadas na execução do contrato;
V  -  convocar  e  coordenar  a  reunião  inicial,  registrada em ata  que
posteriormente  é  incorporada  ao  Processo  de  Acompanhamento  e
Fiscalização do Contrato. A reunião contará preferencialmente com a
equipe técnica responsável pela elaboração do Termo de Referência,
além dos Fiscais e do Preposto;
VI - emitir ordem inicial de serviço e autorizar implantação do contrato
no sistema de controle de contratos;
VII - intervir e adotar providências na identificação de qualquer tipo de
inconformidade,  incluindo  atrasos  no  atendimento  de  pendências
anteriormente solicitadas;
VIII - Realizar a atualização contínua do Mapa de Gerenciamento de
Riscos durante a fase de gestão do contrato, com apoio da Equipe de
Fiscalização do Contrato;
IX - avaliar eventuais atrasos nos prazos de entrega ou ocorrências que
possam gerar dificuldades à conclusão do objeto contratado;
X -  analisar e conduzir processo com solicitação de repactuação do
objeto,  reajuste  financeiro,  reequilíbrio  físico-financeiro,
acréscimo/supressão de metas, interrupção de serviços, prorrogação de
prazo ou encerramento unilateral;
XI - manter os sistemas atualizados com valor do contrato, com seus
aditivos, se houver, e os valores empenhados e já pagos;
XII - receber, manifestar-se e dar o encaminhamento devido às dúvidas
ou questionamentos feitos pela fiscalização e pela contratada;
XIII - instaurar e conduzir o Processo Administrativo de Apuração de
Responsabilidade (PAAR).
 
Art. 3º - São atribuições do Fiscal do Contrato:

I - Conhecer detalhadamente o processo de contratação, bem como o
contrato e as cláusulas nele estabelecidas, sanando qualquer dúvida
com  os  demais  setores  responsáveis  pela  Administração  para  o  fiel
cumprimento  do  contrato,  principalmente  quanto:
a) ao objeto da contratação;
b) a forma de execução;
c)  a  Forma  de  fornecimento  de  materiais  e  prazo  de  entrega  ou
prestação dos serviços e  quantitativo de funcionários, se houver;
d) o cronograma de serviços;
e) as obrigações da contratante e da contratada;
f) as condições de pagamento;
g) atribuições de fiscalização;
h)  as sanções administrativas;
 
II  -  Manter  processo  de  fiscalização  individualizado,  por  contrato,  para
arquivamento  de  documentos  relativos  à  sua  execução,  tais  como:
cópia do contrato, cópias dos termos aditivos, relatórios de execução,
cópias  de  correspondências  enviadas  e  recebidas,  inclusive  emails,
devendo-se juntar os documentos originais ao processo de contratação
da empresa;
III - conhecer a proposta comercial da contratada com todos os seus
itens,  condições  e  preços  e  ter  cópia  da  proposta  de  preço,
acompanhada, se for o caso, de planilha de custo e formação de preço,
de relação de material ou equipamento;
IV - acompanhar, administrar e fiscalizar o contrato administrativo para
o qual  foi  nomeado, proporcionando não só ao contratante como a
contratada todos os meios legais para o desempenho das atividades
contratadas;
V  -  acompanhar  a  execução  dos  serviços,  verificando  a  correta
utilização dos materiais,  equipamentos,  contingente em quantidades
suficientes para que seja mantida a qualidade dos mesmos;
VI  -  verificar  se  a  entrega  de  materiais,  execução  ou  a  prestação  de
serviços será cumprida integral ou parceladamente;
VII - zelar pela fiel execução do contrato, sobretudo no que concerne à
qualidade dos materiais utilizados e dos serviços prestados;
VIII  -  estabelecer  prazo  para  correção  de  eventuais  pendências  na
execução do contrato e informar à autoridade competente ocorrências
que  possam  gerar  dificuldades  à  conclusão  da  obra  ou  em  relação  a
terceiros;
IX - promover e registrar periodicamente pesquisa junto aos servidores
para avaliação do nível de satisfação dos serviços prestados;
X - notificara contratada quanto à ocorrência de qualquer fato que gere
o  descumprimento  das  cláusulas  contratuais,  juntando  o  respectivo
documento ao
processo de contratação da empresa;
XI  -  sugerir  à  autoridade  competente  aplicação  de  penalidades  ao
contratado em face do inadimplemento das obrigações por meio de
processo instruído para esse fim;
XII  -  exigir  que  a  Contratada  mantenha  seus  bens  devidamente
identificados,  de  forma  a  não  serem  confundidos  com  similares  de
propriedade  do  HMDM;
XIII - Além disso, todos os equipamentos e acessórios necessários à
execução dos serviços deverão obedecer às especificações constantes
no contrato;
XIV - comunicar à autoridade superior eventuais atrasos nos prazos de
entrega ou execução do objeto;
XV - avaliar a condução contratual e quando necessário, balizado pelas
diretrizes contratuais, sugerir métodos de racionalização de atividade e
gastos inerentes ao contrato de sua responsabilidade;
XIV  -  solicitar,  quando  for  o  caso,  a  substituição  dos  serviços  por
inadequação ou vícios que apresentem;
 
Art.  4º.  O  fiscal  deverá  acumular  suas  tarefas  normais  do  cargo  que
ocupa na administração pública com as de fiscal de contrato, sob pena
de  não  o  fazendo  cometer  insubordinação,  não  podendo  alegar
desconhecimento de causa.
 
Art.  5º.  Toda  comunicação  realizada  pelo  fiscal  deve  ser  feita  por
escrito  com  comprovação  do  recebimento.
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Art.  6º.   As  reuniões  realizadas  com  a  Contratada  deverão  ser
documentadas, e o fiscal deverá elaborar atas de reunião que deverão
conter, no mínimo, os seguintes elementos: data; nome e assinatura
dos  participantes;  assuntos  tratados;  decisões;  responsáveis  pelas
providências a serem tomadas e prazo.
 
Art.  7º.  Esta  Portaria  poderá  ser  revista  a  qualquer  tempo  para
adequações que se fizerem necessário
 
 Art. 8°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
 
 Dê-se Ciência,
 Publique-se e Cumpra-se.
 
 Ana Carolina Marques Mitri da Costa
 Diretora Geral do Hospital Municipal Djalma Marques

Publicado por: CLEIDINIZ CORDEIRO DE CARVALHO
Código identificador: 32ab51053bddbaab639c2d0c5eac88ee

PORTARIA Nº 039 DE 24 DE MARÇO DE 2023

A  DIRETORA  GERAL  DO  HOSPITAL  MUNICIPAL  DJALMA
MARQUES, ANA CAROLINA MARQUES MITRI DA COSTA, nomeada
por meio de Ato Municipal datado de 19 de janeiro de 2022, publicado
no  Diário  Oficial  do  Município  edição  nº  13,  do  dia  19  de  janeiro  de
2022, no uso das atribuições legais e regimentais;
 
R E S O L V E:
 
Art.  1º –  DESIGNAR  o  servidor  Felipe Pereira Costa,  Matricula:
60867, CPF:  051.628.123-23 para atuar como gestor do contrato nº
025/2023/HMDM originado do processo  administrativo 3947/2023,
Wanessa  Rocha  Ribeiro,  Matrícula:  23789,  CPF:  822.614.073-00
como  primeiro  fiscal;  e  o  servidor  Marcelinho  Sousa  de  Aquino
Filho,  Matrícula:  24578,  CPF:  874.768.783-53,  como  fiscal  suplente,
cujo  objeto  é  contratação  de  empresa  para  aquisição  de  insumos
laboratoriais,para atender a necessidade da agência transfusional e do
laboratório  de  análises  clínicas,  de  modo  a  acompanhar,  fiscalizar  a
efetiva execução do contrato tendo como contratada a empresa: ILMA
CHAVES PEREIRA, inscrita no CNPJ Nº: 19.026.964/0001-37.
 
Art. 2º - São atribuições do Gestor do Contrato:
I - estabelecer comunicação formal com a contratada visando zelar pelo
fiel cumprimento do objeto contratado;
II - coordenar, comandar e acompanhar a execução do contrato agindo
de forma proativa e preventiva;
III - observar o cumprimento das regras previstas no contrato e buscar
os resultados esperados;
IV  -  solicitar  formalmente  à  contratada  a  correção  de  pendências
constatadas na execução do contrato;
V  -  convocar  e  coordenar  a  reunião  inicial,  registrada em ata  que
posteriormente  é  incorporada  ao  Processo  de  Acompanhamento  e
Fiscalização do Contrato. A reunião contará preferencialmente com a
equipe técnica responsável pela elaboração do Termo de Referência,
além dos Fiscais e do Preposto;
VI - emitir ordem inicial de serviço e autorizar implantação do contrato
no sistema de controle de contratos;
VII - intervir e adotar providências na identificação de qualquer tipo de
inconformidade,  incluindo  atrasos  no  atendimento  de  pendências
anteriormente solicitadas;
VIII - Realizar a atualização contínua do Mapa de Gerenciamento de
Riscos durante a fase de gestão do contrato, com apoio da Equipe de
Fiscalização do Contrato;
IX - avaliar eventuais atrasos nos prazos de entrega ou ocorrências que
possam gerar dificuldades à conclusão do objeto contratado;
X -  analisar e conduzir processo com solicitação de repactuação do

objeto,  reajuste  financeiro,  reequilíbrio  físico-financeiro,
acréscimo/supressão de metas, interrupção de serviços, prorrogação de
prazo ou encerramento unilateral;
XI - manter os sistemas atualizados com valor do contrato, com seus
aditivos, se houver, e os valores empenhados e já pagos;
XII - receber, manifestar-se e dar o encaminhamento devido às dúvidas
ou questionamentos feitos pela fiscalização e pela contratada;
XIII - instaurar e conduzir o Processo Administrativo de Apuração de
Responsabilidade (PAAR).
 
Art. 3º - São atribuições do Fiscal do Contrato:
I - Conhecer detalhadamente o processo de contratação, bem como o
contrato e as cláusulas nele estabelecidas, sanando qualquer dúvida
com  os  demais  setores  responsáveis  pela  Administração  para  o  fiel
cumprimento  do  contrato,  principalmente  quanto:
a) ao objeto da contratação;
b) a forma de execução;
c)  a  Forma  de  fornecimento  de  materiais  e  prazo  de  entrega  ou
prestação dos serviços e  quantitativo de funcionários, se houver;
d) o cronograma de serviços;
e) as obrigações da contratante e da contratada;
f) as condições de pagamento;
g) atribuições de fiscalização;
h) as sanções administrativas;
 
II  -  Manter  processo  de  fiscalização  individualizado,  por  contrato,  para
arquivamento  de  documentos  relativos  à  sua  execução,  tais  como:
cópia do contrato, cópias dos termos aditivos, relatórios de execução,
cópias  de  correspondências  enviadas  e  recebidas,  inclusive  emails,
devendo-se juntar os documentos originais ao processo de contratação
da empresa;
III - conhecer a proposta comercial da contratada com todos os seus
itens,  condições  e  preços  e  ter  cópia  da  proposta  de  preço,
acompanhada, se for o caso, de planilha de custo e formação de preço,
de relação de material ou equipamento;
IV - acompanhar, administrar e fiscalizar o contrato administrativo para
o qual  foi  nomeado, proporcionando não só ao contratante como a
contratada todos os meios legais para o desempenho das atividades
contratadas;
V  -  acompanhar  a  execução  dos  serviços,  verificando  a  correta
utilização dos materiais,  equipamentos,  contingente em quantidades
suficientes para que seja mantida a qualidade dos mesmos;
VI  -  verificar  se  a  entrega  de  materiais,  execução  ou  a  prestação  de
serviços será cumprida integral ou parceladamente;
VII - zelar pela fiel execução do contrato, sobretudo no que concerne à
qualidade dos materiais utilizados e dos serviços prestados;
VIII  -  estabelecer  prazo  para  correção  de  eventuais  pendências  na
execução do contrato e informar à autoridade competente ocorrências
que  possam  gerar  dificuldades  à  conclusão  da  obra  ou  em  relação  a
terceiros;
IX - promover e registrar periodicamente pesquisa junto aos servidores
para avaliação do nível de satisfação dos serviços prestados;
X - notificara contratada quanto à ocorrência de qualquer fato que gere
o  descumprimento  das  cláusulas  contratuais,  juntando  o  respectivo
documento ao
processo de contratação da empresa;
XI  -  sugerir  à  autoridade  competente  aplicação  de  penalidades  ao
contratado em face do inadimplemento das obrigações por meio de
processo instruído para esse fim;
XII  -  exigir  que  a  Contratada  mantenha  seus  bens  devidamente
identificados,  de  forma  a  não  serem  confundidos  com  similares  de
propriedade  do  HMDM;
XIII - Além disso, todos os equipamentos e acessórios necessários à
execução dos serviços deverão obedecer às especificações constantes
no contrato;
XIV - comunicar à autoridade superior eventuais atrasos nos prazos de
entrega ou execução do objeto;
XV - avaliar a condução contratual e quando necessário, balizado pelas
diretrizes contratuais, sugerir métodos de racionalização de atividade e
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gastos inerentes ao contrato de sua responsabilidade;
XVI  -  solicitar,  quando  for  o  caso,  a  substituição  dos  serviços  por
inadequação ou vícios que apresentem;
 
Art.  4º  O  fiscal  deverá  acumular  suas  tarefas  normais  do  cargo  que
ocupa na administração pública com as de fiscal de contrato, sob pena
de  não  o  fazendo  cometer  insubordinação,  não  podendo  alegar
desconhecimento de causa.
 
Art.  5º  Toda  comunicação  realizada  pelo  fiscal  deve  ser  feita  por
escrito  com  comprovação  do  recebimento.
 
 Art.  6º  As  reuniões  realizadas  com  a  Contratada  deverão  ser
documentadas, e o fiscal deverá elaborar atas de reunião que deverão
conter, no mínimo, os seguintes elementos: data; nome e assinatura
dos  participantes;  assuntos  tratados;  decisões;  responsáveis  pelas
providências a serem tomadas e prazo.
 
Art.  7º  Esta  Portaria  poderá  ser  revista  a  qualquer  tempo  para
adequações que se fizerem necessário
 
Art. 8° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
 
Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
 
Ana Carolina Marques Mitri da Costa
Diretora Geral do Hospital Municipal Djalma Marques

Publicado por: CLEIDINIZ CORDEIRO DE CARVALHO
Código identificador: f66463120b3a55ce85d1fb67e342ef10

PORTARIA Nº 040 DE 24 DE MARÇO DE 2023

A  DIRETORA  GERAL  DO  HOSPITAL  MUNICIPAL  DJALMA
MARQUES, ANA CAROLINA MARQUES MITRI DA COSTA, nomeada
por meio de Ato Municipal datado de 19 de janeiro de 2022, publicado
no  Diário  Oficial  do  Municipio  edição  de  nº13,  no  uso  das  atribuições
legais e regimentais.
 
R E S O L V E:
 
Art. 1º – DESIGNAR  o servidor Felipe Pereira Costa,  Matricula:
60867, CPF:  051.628.123-23 para atuar como gestor do contrato nº
028/2023/HMDM  originado do processo  administrativo 4347/2023,
Wanessa  Rocha  Ribeiro,  Matrícula:  23789,  CPF:  822.614.073-00
como  primeiro  fiscal;  e  o  servidor  Marcelinho  Sousa  de  Aquino
Filho,  Matrícula:  24578,  CPF:  874.768.783-53,  como  fiscal  suplente,
cujo objeto é contratação de empresa para aquisição de reagentes para
realização de exames de coagulação (coagulograma), com aparelhos
em comodato para atender as necessidades do Laboratório do Hospital,
de modo a acompanhar, fiscalizar e efetiva execução do contrato, tendo
como contratada a empresa: HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA,
inscrita no CNPJ Nº: 01.759.236/0001-79.
 
Art. 2º - São atribuições do Gestor do Contrato:
I - estabelecer comunicação formal com a contratada visando zelar pelo
fiel cumprimento do objeto contratado;
II - coordenar, comandar e acompanhar a execução do contrato agindo
de forma proativa e preventiva;
III - observar o cumprimento das regras previstas no contrato e buscar
os resultados esperados;
IV  -  solicitar  formalmente  à  contratada  a  correção  de  pendências
constatadas na execução do contrato;
V  -  convocar  e  coordenar  a  reunião  inicial,  registrada em ata  que
posteriormente  é  incorporada  ao  Processo  de  Acompanhamento  e
Fiscalização do Contrato. A reunião contará preferencialmente com a
equipe técnica responsável pela elaboração do Termo de Referência,

além dos Fiscais e do Preposto;
VI - emitir ordem inicial de serviço e autorizar implantação do contrato
no sistema de controle de contratos;
VII - intervir e adotar providências na identificação de qualquer tipo de
inconformidade,  incluindo  atrasos  no  atendimento  de  pendências
anteriormente solicitadas;
VIII - Realizar a atualização contínua do Mapa de Gerenciamento de
Riscos durante a fase de gestão do contrato, com apoio da Equipe de
Fiscalização do Contrato;
IX - avaliar eventuais atrasos nos prazos de entrega ou ocorrências que
possam gerar dificuldades à conclusão do objeto contratado;
X -  analisar e conduzir processo com solicitação de repactuação do
objeto,  reajuste  financeiro,  reequilíbrio  físico-financeiro,
acréscimo/supressão de metas, interrupção de serviços, prorrogação de
prazo ou encerramento unilateral;
XI - manter os sistemas atualizados com valor do contrato, com seus
aditivos, se houver, e os valores empenhados e já pagos;
XII - receber, manifestar-se e dar o encaminhamento devido às dúvidas
ou questionamentos feitos pela fiscalização e pela contratada;
XIII - instaurar e conduzir o Processo Administrativo de Apuração de
Responsabilidade (PAAR).
 
Art. 3º - São atribuições do Fiscal do Contrato:
I - Conhecer detalhadamente o processo de contratação, bem como o
contrato e as cláusulas nele estabelecidas, sanando qualquer dúvida
com  os  demais  setores  responsáveis  pela  Administração  para  o  fiel
cumprimento  do  contrato,  principalmente  quanto:
a) ao objeto da contratação;
b) a forma de execução;
c)  a  Forma  de  fornecimento  de  materiais  e  prazo  de  entrega  ou
prestação dos serviços e  quantitativo de funcionários, se houver;
d) o cronograma de serviços;
e) as obrigações da contratante e da contratada;
f) as condições de pagamento;
g) atribuições de fiscalização;
h) as sanções administrativas;
 
II  -  Manter  processo  de  fiscalização  individualizado,  por  contrato,  para
arquivamento  de  documentos  relativos  à  sua  execução,  tais  como:
cópia do contrato, cópias dos termos aditivos, relatórios de execução,
cópias  de  correspondências  enviadas  e  recebidas,  inclusive  emails,
devendo-se juntar os documentos originais ao processo de contratação
da empresa;
III - conhecer a proposta comercial da contratada com todos os seus
itens,  condições  e  preços  e  ter  cópia  da  proposta  de  preço,
acompanhada, se for o caso, de planilha de custo e formação de preço,
de relação de material ou equipamento;
IV - acompanhar, administrar e fiscalizar o contrato administrativo para
o qual  foi  nomeado, proporcionando não só ao contratante como a
contratada todos os meios legais para o desempenho das atividades
contratadas;
V  -  acompanhar  a  execução  dos  serviços,  verificando  a  correta
utilização dos materiais,  equipamentos,  contingente em quantidades
suficientes para que seja mantida a qualidade dos mesmos;
VI  -  verificar  se  a  entrega  de  materiais,  execução  ou  a  prestação  de
serviços será cumprida integral ou parceladamente;
VII - zelar pela fiel execução do contrato, sobretudo no que concerne à
qualidade dos materiais utilizados e dos serviços prestados;
VIII  -  estabelecer  prazo  para  correção  de  eventuais  pendências  na
execução do contrato e informar à autoridade competente ocorrências
que  possam  gerar  dificuldades  à  conclusão  da  obra  ou  em  relação  a
terceiros;
IX  - promover e registrar periodicamente pesquisa junto aos servidores
para avaliação do nível de satisfação dos serviços prestados;
X - notificara contratada quanto à ocorrência de qualquer fato que gere
o  descumprimento  das  cláusulas  contratuais,  juntando  o  respectivo
documento ao
processo de contratação da empresa;
XI  -  sugerir  à  autoridade  competente  aplicação  de  penalidades  ao
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contratado em face do inadimplemento das obrigações por meio de
processo instruído para esse fim;
XII  -  exigir  que  a  Contratada  mantenha  seus  bens  devidamente
identificados,  de  forma  a  não  serem  confundidos  com  similares  de
propriedade  do  HMDM;
XIII - Além disso, todos os equipamentos e acessórios necessários à
execução dos serviços deverão obedecer às especificações constantes
no contrato;
XIV - comunicar à autoridade superior eventuais atrasos nos prazos de
entrega ou execução do objeto;
XV - avaliar a condução contratual e quando necessário, balizado pelas
diretrizes contratuais, sugerir métodos de racionalização de atividade e
gastos inerentes ao contrato de sua responsabilidade;
XVI  -  solicitar,  quando  for  o  caso,  a  substituição  dos  serviços  por
inadequação ou vícios que apresentem;
 
Art.  4º.  O  fiscal  deverá  acumular  suas  tarefas  normais  do  cargo  que
ocupa na administração pública com as de fiscal de contrato, sob pena
de  não  o  fazendo  cometer  insubordinação,  não  podendo  alegar
desconhecimento de causa.
Art.  5º.  Toda  comunicação  realizada  pelo  fiscal  deve  ser  feita  por
escrito  com  comprovação  do  recebimento.
Art.  6º.  As  reuniões  realizadas  com  a  Contratada  deverão  ser
documentadas, e o fiscal deverá elaborar atas de reunião que deverão
conter, no mínimo, os seguintes elementos: data; nome e assinatura
dos  participantes;  assuntos  tratados;  decisões;  responsáveis  pelas
providências a serem tomadas e prazo.
Art.  7º.   Esta  Portaria  poderá  ser  revista  a  qualquer  tempo para
adequações que se fizerem necessário
Art. 8°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
 
 Dê-se Ciência,
 Publique-se e Cumpra-se.
 
 Ana Carolina Marques Mitri da Costa
 Diretora Geral do Hospital Municipal Djalma Marques

Publicado por: CLEIDINIZ CORDEIRO DE CARVALHO
Código identificador: c37e1c7dcd7e19a2b36ae2f642c278fb

INSTITUTO MUNICIPAL DA PAISAGEM URBANA - IMPUR

PORTARIA Nº 1.443 DE 23 DE MARÇO DE 2023.

Designa  servidor  substituto  para  exercício  do  cargo  que  especifica  e
determina outras providências.
 
O  PRESIDENTE  DO  INSTITUTO  MUNICIPAL  DA  PAISAGEM  URBANA
– IMPUR, no uso de suas atribuições legais e competência que lhe são
conferidas pela Lei nº 4.127, de 23 de dezembro de 2002, art 4º e
decreto 25.122 de 14 de Abril de 2003 art. 10 e art 20,

 
RESOLVE:
 
Art.  1°  Designar  o  servidor  DIEGO  COQUEIRO  PEREIRA,  matrícula
25.413,  para  exercer  cumulat ivamente  com  o  cargo  de
SUPERINTENDENTE DE INTERVENÇÃO PAISAGÍSTICA, do qual é titular,
as  funções  do  cargo  de  PRESIDENTE,  provisoriamente,  do  dia
03/04/2023 a 02/05/2023.
Parágrafo único: A acumulação não poderá ser remunerada, devendo o
servidor permanecer recebendo a remuneração do cargo ao qual está
originalmente designado.
Art.  2°  Fica  o  servidor  designado  autorizado  a  assinar  toda
documentação pertinente ao cargo atribuído por esta portaria.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor em 03 de Abril de 2023.
 
WALBER DA SILVA PEREIRA FILHO
PRESIDENTE

Publicado por: JORGE LUÍS CORDEIRO AMARAL
Código identificador: 9cfa96792209218ecaacf260c0b98e4d

PORTARIA Nº 1.444 DE 23 DE MARÇO DE 2023

Designa  servidor  substituto  para  exercício  do  cargo  que  especifica  e
determina outras providências.
 
O  PRESIDENTE  DO  INSTITUTO  MUNICIPAL  DA  PAISAGEM  URBANA
– IMPUR, no uso de suas atribuições legais e competência que lhe são
conferidas pela Lei nº 4.127, de 23 de dezembro de 2002, art 4º e
decreto 25.122 de 14 de Abril de 2003 art. 10 e art 20,
 
RESOLVE:
 
Art. 1° Designar o servidor JORGE LUIS CORDEIRO AMARAL, matrícula
405.30, para exercer cumulativamente com o cargo de COORD. EXEC.
ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL, do qual é titular, as funções
do cargo de COORD. ADMINISTRAÇÃO INTERNA, provisoriamente, do dia
03/04/2023 a 02/05/2023.
Parágrafo único: A acumulação não poderá ser remunerada, devendo o
servidor permanecer recebendo a remuneração do cargo ao qual está
originalmente designado.
Art.  2°  Fica  o  servidor  designado  autorizado  a  assinar  toda
documentação pertinente ao cargo atribuído por esta portaria.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor em 03 de Abril de 2023.
 
WALBER DA SILVA PEREIRA FILHO
PRESIDENTE

Publicado por: JORGE LUÍS CORDEIRO AMARAL
Código identificador: 9c5c2867792ea0176b871a87c5ecdbd4

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM

EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023

PROCESSO 100/3.451/2023.
CONTRATANTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPAM.
CONTRATADA G10 COMERCIO DE GAS E SERVICOS LTDA.
CNPJ (MF) 11.544.275/0001-02.
FUNDAMENTO LEGAL ART. 24, INCISO II,  §1º, DA LEI Nº 8.666/93.

OBJETO

AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE
PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM CILINDRO DE P-13 –
BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPAM, CONFORME QUANTIDADES,
ESPECIFICAÇÕES, OBRIGAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES EXPRESSAS NO TERMO DE
REFERÊNCIA Nº 003/2023-COADI/IPAM E SEUS ANEXOS, CONFORME PARECER Nº
051/2023-ASSJUR/IPAM.
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PRESIDENTE MANUELLA OLIVEIRA FERNANDES
VALOR GLOBAL R$ 9.720,00 (NOVE MIL SETECENTOS E VINTE REAIS).
DATA DA RATIFICAÇÃO 24 DE MARÇO DE 2023.
 
Dê ciência, cumpra-se e publique-se.
 
Manuella Oliveira Fernandes
Presidente do Instituto de Previdência e Assistência do Município
 

Publicado por: JOSE CARLOS VIEIRA CASTRO JUNIOR
Código identificador: 05d722f0072524d1d85f05bf0270ec91

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 133/2023/IPAM

PROCESSO 100/1.127/2023

CONTRATANTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM

 
CONTRATADA

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E
MUNICIPAIS - ABIPEM

CNPJ (MF) 29.184.280/0001-17

MODALIDADE DE LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/20223/IPAM

FUNDAMENTO LEGAL ART. 25, INCISO II, E ART. 13 INC VI, DA LEI Nº 8.666/93

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 18201/0912204032.137

NATUREZA DA DESPESA 3.3.90.39.5 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ/SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS

FONTE DE RECURSO 0203000226

FICHA 20

VALOR GLOBAL
O VALOR DA PRESENTE CONTRATAÇÃO É DE R$ 2.800,00 (DOIS MIL REAIS),
CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 133/2023 – COFIP/IPAM, DATADA DE 24 DE
MARÇO DE 2023.

 
 
 
OBJETO

PAGAMENTO DE FILIAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO
MUNICÍPIO – IPAM PERANTE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE
PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS - ABIPEM, CONFORME PARECER Nº
113/2023 ASSEJUR/CPL/PMSL.

DATA DA EMISSÃO 24 DE MARÇO DE 2023

 
Dê ciência, cumpra-se e publique-se.
 
Manuella Oliveira Fernandes
Presidente do Instituto de Previdência e Assistência do Município
 

Publicado por: JOSE CARLOS VIEIRA CASTRO JUNIOR
Código identificador: c299faffe98aff3088eb416048ba9e19

TERMO DE RATIFICAÇÃO À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023
RECONHEÇO a Dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso
II, §1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e em consonância com
o  Parecer  nº  051/2023  -  ASSJUR/IPAM,  às  fls.  73/78,  referente  à
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aquisição/fornecimento, sob demanda, de recarga de gás liquefeito de
petróleo - GLP (gás de cozinha) acondicionado em cilindro de P-13 –
botijão  de  13  kg,  para  atender  as  necessidades  do  Instituto  de
Previdência e Assistência do Município – IPAM, conforme quantidades,
especificações, obrigações e demais condições expressas no Termo de
Referência nº 003/2023-COADI/IPAM e seus anexos.
 
RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 da Lei nº 8.666 de 21 de junho
de 1993.
 
São Luís /MA, 24 de março de 2023.
 
Manuella Oliveira Fernandes
Presidente do Instituto de Previdência e Assistência do Município

Publicado por: JOSE CARLOS VIEIRA CASTRO JUNIOR
Código identificador: cc93ce72e84cb3412c38315b41fc3998

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - CMSL

PORTARIA N° 046/2023

O SECRETÁRIO  ADMINISTRATIVO DA  CÂMARA MUNICIPAL  DE
SÃO LUÍS, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Processo
n° 0.400/2023 e Parecer n° 054/2023.
 
RESOLVE

Art. 1°- Conceder a servidora Marinélia de Jesus Asevedo Santos,
Matrícula n° 2902-1, Técnico de Assessoramento TNM III-J, 90 (noventa)
dias de Licença Prêmio,  referente ao 6° Quinquênio,  no período de
03/04/2023 a 03/07/2023.

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.
PALÁCIO “PEDRO NEIVA DE SANTANA”, em São Luís (MA), 21 de março
de 2023.

Caio Anderson Cimas de Morais Lima
Secretário Administrativo

Publicado por: MATHEUS BARBOSA SILVA VALE
Código identificador: 9b091ff4087f5b4df9306b1d5cae94ce

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 056/2023

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS, no uso de suas
atribuições legais,
 
RESOLVE
 
Art. 1º - Exonerar a pedido, Valdiza Leal de Sousa Guedes Froés,
matrícula nº 6293, do Cargo de Assessor Parlamentar Especial II, desta
Casa Legislativa.
 
Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 06.03.2023.
 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
 
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO “PEDRO NEIVA DE SANTANA”, em São Luís (MA), 17 de março
de 2023.
 
Francisco das Chagas Lima e Silva
Presidente

Publicado por: MATHEUS BARBOSA SILVA VALE

Código identificador: 496fe16f57a5b02b4c4fcb668fd46188

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 059/2023 AUTOR: MESA
DIRETORA

Dispõe sobre a prorrogação de prazo de validade do Concurso Público
da Câmara Municipal de São Luís nos Termos do Edital nº 001/2018.
 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS, ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, com fundamento
no inciso III do artigo 37 da Constituição Federal e, considerando os
termos do inciso III do artigo 19 da Constituição Estadual, do inciso II do
artigo  16  da  Lei  Orgânica  Municipal  e,  do  artigo  9º  da  Resolução
016/2012 da Câmara Municipal de São Luís,
 
R E S O L V E:
 
Art. 1º – Prorrogar por mais 2 (dois) anos, a partir de 07/04/2023, o
prazo de validade do Concurso Público para o Provimento de Cargos de
nível Superior e Médio do Quadro de Servidores Públicos da Câmara
Municipal de São Luís – MA.
 
Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação.
 
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO “PEDRO NEIVA DE SANTANA”, em São Luís (MA), 20 de março
de 2023.
 
Francisco das Chagas Lima e Silva
Presidente
 
Aldir Júnior
Primeiro-Secretário
 
Beto Castro
Segundo-Secretário

Publicado por: MATHEUS BARBOSA SILVA VALE
Código identificador: 231beca04a9335aa9e5a1881fd7db07a

PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS

RESENHA DE ESTATUTO, DENOMINAÇÃO: CENTRO ESPÍRITA
CAMINHO, VERDADE E VIDA

CENTRO ESPÍRITA CAMINHO, VERDADE E VIDA, SÃO LUÍS-MA
 
RESENHA  DE  ESTATUTO.  DENOMINAÇÃO:  Centro  Espírita  Caminho,
Verdade  e  Vida-CNPJ  nº  17.022.918/0001-34,  entidade  jurídica,  de
direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter  religioso,  com  sede  e
foro no município de São Luís, Estado do Maranhão, situada na rua “B”,
nº 25, Cohaserma II, CEP: 65.072-131, composta por número ilimitado
de associados. FUNDAÇÃO: 05 (cinco) de setembro de dois mil e doze.
TEMPO DE DURAÇÃO: Indeterminado. FINALIDADE: promover o estudo,
a divulgação e a experimentação do Espiritismo como religião, filosofia
e  ciência,  baseado  nas  obas  de  Allan  Kardec  e  nas  que  lhe  são
subsidiárias, por todos os meios que oferece a palavra escrita, falada e
exemplificada;  promover  a  prática  da  caridade  espiritual  e  moral  por
todos  os  meios  que  estiverem  ao  seu  alcance,  sem  distinção  de
qualquer natureza; promover serviços assistenciais, culturais, de saúde,
educacionais  e  profissionalizantes,  em  convênios  com  entidades
públicas  ou  privadas,  visando  melhor  qualidade  profissional  das
pessoas da comunidade; promover a proteção à família, maternidade,
adolescência  e  à  velhice,  e  promover  a  integração  das  pessoas
necessitadas  ao  mercado  do  trabalho.  ADMINISTRAÇÃO:  Assembleia
Geral, Diretoria e Conselho Fiscal. PATRIMÔNIO: É composto por todos
os bens que adquirir a propriedade.  Constituem rendas da entidade:
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dotações ou subvenções eventuais diretamente da União, dos Estados e
Municípios ou através de órgãos públicos da administração direta e
indireta; auxílios, contribuições e subvenções de entidades públicas e
privadas, nacionais ou estrangeiras; doações ou legados; produtos de
operações  de  crédito,  internas  ou  externas,  para  financiamentos  de
suas atividades; rendimentos próprios dos imóveis que possuir; rendas
em seu favor constituídas por terceiros; rendimentos decorrentes de
títulos,  ações ou papéis  financeiros  de sua propriedade;  usufrutos  que
lhe  forem conferidos;  juros  bancários  e  outras  receitas  de  capital;
valores recebidos de terceiros em pagamento de serviços ou produtos,
e  contribuições  de  seus  associados  –  que  serão  utilizadas  para  a
manutenção e desenvolvimento de seus objetos no território nacional. A
extinção desta entidade somente ocorrerá por decisão de Assembleia

Geral, e o remanescente de seu patrimônio líquido será deliberado por
meio  da  Assembleia  Geral,  convocada  para  este  fim  e  na  forma  das
disposições do Estatuto.
 
São Luís (MA), 09 de março de 2022.
 
JANETE SANDES DOS REIS
Presidente
 

Publicado por: NATÁLIA MACEDO DA SILVA
Código identificador: cac4f02202000e17ae19dd461dddf8db
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