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Aviso da Ratificação da Dispensa n0 06/2022 - O Instituto de 

Pensões e Aposentadoria do Município de Timbiras/MA, torna 

público para conhecimento dos interessados a ratificação da 

dispensa de licitação cuja objeto é Contratação de empresa para 

os serviços de assessoria e consultoria nas áreas de 

planejamento, controle interno e acompanhamento administrativo 

do plano de gestão municipal para atender às necessidades do 

Instituto de Pensões e Aposentadoria do Município-IPAM de 

Timbiras/MA, processo administrativo n0018/2022. Órgão 

interessado: Diretoria de benefício e aposentadoria. Amparo legal: 

Lei 8.666/93, Art. 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93, comunica 

ainda, que o processo encontra-se com vistas no prazo 

estabelecido na legislação, e que será publicado na imprensa 

oficial, em obediência ao Art. 60 inciso XIII da lei 8666/93 c/c o 

artigo 8º, § 1º, inciso IV, da Lei Federal nº 12.527/2011. Reserva 

de dotação orçamentária: As despesas decorrentes da presente 

licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados 

na conta de recursos consignados no Orçamento Geral da 

contratante, pelos programas de trabalho e a categoria econômica 

constarão quando da emissão da respectiva Nota de 

Empenho.Valor contratado mensal de R$ 3.300,00 (três mil e 

trezentos reais), totalizando valor global de R$ 16.500,00 

(dezesseis mil e quinhentos reais). Em favor da empresa: Adiel T. 

Ribeiro CNPJ: 35.262.426/0001-06. Instituto de Pensões e 

Aposentadoria do Município de Timbiras/MA - IPAM, em 03 de 

janeiro de 2022. João Carlos Marques Filho/Diretor de Benefícios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviso da Ratificação da Dispensa n0 02/2022 - O Instituto de 

Pensões e Aposentadoria do Município de Timbiras/MA, torna 

público para conhecimento dos interessados a ratificação da 

dispensa de licitação cuja objeto é Contratação de empresa para 

locação de sistema de software na área de folha de pagamento 

com orientação e suporte técnico no interesse do Instituto de 

Pensões e Aposentadoria do Município de Timbiras/MA, processo 

administrativo n0 014/2022. Órgão interessado: Diretoria de 

benefício e aposentadoria. Amparo legal: Lei 8.666/93, Art. 24, 

inciso II da Lei Federal 8.666/93, comunica ainda, que o processo 

encontra-se com vistas no prazo estabelecido na legislação, e que 

será publicado na imprensa oficial, em obediência ao Art. 60 inciso 

XIII da lei 8666/93 c/c o artigo 8º, § 1º, inciso IV, da Lei Federal nº 

12.527/2011. Reserva de dotação orçamentária: As despesas 

decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos 

específicos consignados na conta de recursos consignados no 

Orçamento Geral da contratante, pelos programas de trabalho e a 

categoria econômica constarão quando da emissão da respectiva 

Nota de Empenho. Valor contratado:R$ 600,00 (seiscentos reais), 

totalizando um valor global de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos 

reais). Em favor da empresa: ADTR SERVICOS DE 

INFORMATICA LTDA CNPJ: 17.422.433/0001-38. Instituto de 

Pensões e Aposentadoria do Município de Timbiras/MA - IPAM, 

em 03 de janeiro de 2022. João Carlos Marques Filho/Diretor de 

Benefícios. 

 

Aviso da Ratificação da Dispensa n0 01/2022 - O Instituto de 

Pensões e Aposentadoria do Município de Timbiras/MA, torna 

público para conhecimento dos interessados a ratificação da 

Inexigibilidade cuja objeto é Contratação de empresa para os 

serviços de assessoria e consultoria contábil no interesse do 

Instituto de Pensões e Aposentadoria do Município de 

Timbiras/MA, processo administrativo n0 010/2022. Órgão 

interessado: Diretoria de benefício e aposentadoria. Amparo legal: 

Lei 8.666/93, Artigo 25, inciso II da Lei 8.666/93, comunica ainda, 

que o processo encontra-se com vistas no prazo estabelecido na 

legislação, e que será publicado na imprensa oficial, em 

obediência ao Art. 60 inciso XIII da lei 8666/93 c/c o artigo 8º, § 1º, 

inciso IV, da Lei Federal nº 12.527/2011. Reserva de dotação 

orçamentária: As despesas decorrentes da presente licitação 

correrão por conta dos recursos específicos consignados na conta 

de recursos consignados no Orçamento Geral da contratante, 

pelos programas de trabalho e a categoria econômica constarão 

quando da emissão da respectiva Nota de Empenho. Valor 

contratado: 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), totalizando um 

valor global de R$ 74.400,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos 

reais). Em favor da empresa: S TEIXEIRA NASCIMENTO - ME 

CNPJ: 32.283.001/0001-87. Instituto de Pensões e Aposentadoria 

do Município de Timbiras/MA - IPAM, em 03 de janeiro de 2022. 

João Carlos Marques Filho/Diretor de Benefícios. 
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Aviso da Ratificação da Dispensa n0 03/2022 - O Instituto de 

Pensões e Aposentadoria do Município de Timbiras/MA, torna 

público para conhecimento dos interessados a ratificação da 

dispensa de licitação cuja objeto é contratação de empresa para 

prestação dos serviços de instalação e locação de LINK de internet 

banda larga, com garantia de até 100% em download e upload 

com até 06 (seis) ips válidos, com dedicação exclusiva e suporte 

técnico no interesse do Instituto de Pensões e Aposentadoria do 

Município de Timbiras/MA, processo administrativo n0 015/2022. 

Órgão interessado: Diretoria de benefício e aposentadoria. Amparo 

legal: Lei 8.666/93, Art. 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93, 

comunica ainda, que o processo encontra-se com vistas no prazo 

estabelecido na legislação, e que será publicado na imprensa 

oficial, em obediência ao Art. 60 inciso XIII da lei 8666/93 c/c o 

artigo 8º, § 1º, inciso IV, da Lei Federal nº 12.527/2011. Reserva 

de dotação orçamentária: As despesas decorrentes da presente 

licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados 

na conta de recursos consignados no Orçamento Geral da 

contratante, pelos programas de trabalho e a categoria econômica 

constarão quando da emissão da respectiva Nota de Empenho. 

Valor contratado: valor mensal R$ 800,00 (oitocentos reais) valor 

global R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) . Em favor da 

empresa: Portal Timbiras Eireli CNPJ: 21.963.674/0001-61. 

Instituto de Pensões e Aposentadoria do Município de Timbiras/MA 

- IPAM, em 03 de janeiro de 2022. João Carlos Marques 

Filho/Diretor de Benefícios. 

 

Aviso da Ratificação da Dispensa n0 01/2022 - O Instituto 

Municipal de Previdência – IPAM – da cidade de Timbiras/MA, 

torna público para conhecimento dos interessados a ratificação da 

dispensa de licitação cuja objeto é locação de imóvel para 

funcionamento do IPAM, processo administrativo n0013/2022. 

Órgão interessado: gabinete do presidente. Amparo legal: Lei 

8.666/93, Art. 24, inciso X. Reserva de dotação orçamentária: 

Órgão; 18 - Instituto de Pensões e Aposentadoria; Unidade 

Orçamentária; 01 - Instituto de Pensões e Aposentadoria; 

09.272.2.031 - Manutenção e Funcionamento do Instituto de 

Pensão e Aposentadoria. 3.3.90.36.00 Outros serviços de terceiros 

pessoa física; 3.3.90.36.15 – locação de imóvel PF. Valor da 

proposta: valor mensal R$ 1.200,00 (um mil reais) durante 12 

meses ficando um valor global de R$ 14.400,00 (quatorze mil e 

quatrocentos reais). Em favor do locador: Jamil Rodriguês Sales 

CPF: 062.842.213-04. Instituto de Pensões e Aposentadoria do 

Município de Timbiras/MA - IPAM, em 03 de janeiro de 2022. João 

Carlos Marques Filho/Diretor de Benefícios. 

 

HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO - Aprovo e homologo o 

resultado da dispensa de licitação (DL) n.001/2022, em 

conformidade com o especificado abaixo: 

ADJUDICATÁRIO:Jamil Rodriguês Sales CPF: 062.842.213-04; 

OBJETO:locação de imóvel para funcionamento do IPAM;  

VALOR CONTRATADO;valor mensal R$ 1.200,00 (um mil reais) 

durante 11 meses ficando um valor global de R$ 14.400,00 

(quatorze mil e quatrocentos reais).  

AMPARO LEGAL; Arts. 24 inciso X e 43 Inciso VI da Lei 8.666/93, 

Parecer da Assessoria Jurídica; 

DA INDICAÇÃO DOS RECURSOS; 

As despesas para atender ao objeto desta licitação ocorrerão por 

conta da seguinte Reserva de dotação orçamentária: 

Fonte de Recurso 1801211100 – Recursos do RPPS – Financeiro 

Executivo 

Órgão 18 – Instituto de Pensão e 

Aposentadoria Municipal 

Unidade 01 – Instituto de Pensão e 

Aposentadoria Municipal 

Função 09 – Previdência Municipal 

Subfunção 272 – Previdência do Regime 

Estatutário 

Projeto/Atividade 2.031 – Manutenção e 

Funcionamento do Instituto de Pensão e Aposentadoria Municipal - 

IPAM 

Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 – Outros serviços 

de terceiro pessoa física 

Subelemento da Despesa 3.3.90.36.15 – Locação de 

imóvel PF 

 

Dê-se ciência desta decisão ao(s) interessado(s), providenciem a 

celebração do contrato, e o empenho das despesas às dotações 

do orçamento vigente, publique-se o presente ato na impressa 

oficial, conforme estabelecido no Art. 61 da lei 8666/93 para fins de 

eficácia desta HOMOLOGAÇÃO.  

A presente Declaração é a expressão da verdade; 

Gabinete do Presidente do IPAM, Timbiras/MA, Estado do 

Maranhão, em 03/01/2022. André Luís Gabriel Santos da Silva 

Presidente do IPAM 

 

HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO - Aprovo e homologo o 

resultado do dispensa de licitação (DL) n.0 03/2022, em 

conformidade com o especificado abaixo: 

ADJUDICATÁRIO: Portal Timbiras Eireli CNPJ: 21.963.674/0001-

61 ; 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação dos serviços de 

instalação e locação de LINK de internet banda larga, com garantia 

de até 100% em download e upload com até 06 (seis) ips válidos, 

com dedicação exclusiva e suporte técnico no interesse do Instituto 

de Pensões e Aposentadoria do Município de Timbiras/MA. 

VALOR CONTRATADO; valor mensal R$ 800,00 (oitocentos reais) 

valor global R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais); 

AMPARO LEGAL; Art. 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e 43 

Inciso VI da Lei 8.666/93, Parecer da Assessoria Jurídica e 

Relatório conclusivo dos trabalhos da CPL; 

DA INDICAÇÃO DOS RECURSOS; 

As despesas para atender ao objeto desta licitação ocorrerão por 

conta da seguinte Reserva de dotação orçamentária: 

Fonte de Recurso 1801211100 – Recursos do 

RPPS – Financeiro Executivo 

Órgão 18 – Instituto de Pensão e 

Aposentadoria Municipal 

Unidade 01 – Instituto de Pensão e 

Aposentadoria Municipal 

Função 09 – Previdência Municipal 

Subfunção 272 – Previdência do Regime 

Estatutário 
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Projeto/Atividade 2.031 – Manutenção e 

Funcionamento do Instituto de Pensão e Aposentadoria Municipal - 

IPAM 

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 – Outros serviços 

de terceiro pessoa jurídica 

Subelemento da Despesa 3.3.90.39.99 – Outros serviços 

de terceiro pessoa jurídica 

 

Dê-se ciência desta decisão ao(s) interessado(s), providenciem a 

celebração do contrato, e o empenho das despesas às dotações 

do orçamento vigente, publique-se o presente ato na impressa 

oficial, conforme o Art. 60 inciso XIII da lei 8666/93 c/c o artigo 8º, 

§ 1º, inciso IV, da Lei Federal nº 12.527/2011 e com o Art. 61 da lei 

8.666/93 para fins de eficácia desta HOMOLOGAÇÃO.   

 

A presente Declaração é a expressão da verdade; Gabinete do 

Presidente do IPAM, Timbiras/Estado do Maranhão, em 

03/01/2022.  André Luís Gabriel Santos da Silva Presidente do 

IPAM 

 

HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO - Aprovo e homologo o 

resultado da Inexigibilidade n.0 01/2022, em conformidade com o 

especificado abaixo: 

ADJUDICATÁRIO: S Teixeira Nascimento - ME CNPJ: 

32.283.001/0001-87; 

OBJETO:Contratação de empresa para os serviços de assessoria 

e consultoria contábil no interesse do Instituto de Pensões e 

Aposentadoria do Município de Timbiras/MA; 

VALOR CONTRATADO; Valor mensal R$ 6.200,00 (seis mil e 

duzentos reais), totalizando valor global de R$ 74.400,00 (setenta 

e quatro mil e quatrocentos reais); 

AMPARO LEGAL; Arts. 25 inciso IIda Lei 8.666/93, Parecer da 

Assessoria Jurídica e Relatório conclusivo dos trabalhos da CPL; 

DA INDICAÇÃO DOS RECURSOS; 

As despesas para atender ao objeto desta licitação ocorrerão por 

conta da seguinte Reserva de dotação orçamentária: 

Fonte de Recurso 1801211100 – Recursos do 

RPPS – Financeiro Executivo 

Órgão 18 – Instituto de Pensão e 

Aposentadoria Municipal 

Unidade 01 – Instituto de Pensão e 

Aposentadoria Municipal 

Função 09 – Previdência Municipal 

Subfunção 272 – Previdência do Regime 

Estatutário 

Projeto/Atividade 2.031 – Manutenção e 

Funcionamento do Instituto de Pensão e Aposentadoria Municipal - 

IPAM 

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 – Outros serviços 

de terceiro pessoa jurídica 

Subelemento da Despesa 3.3.90.39.05 – Serviços 

técnicos profissionais  

Dê-se ciência desta decisão ao(s) interessado(s), providenciem a 

celebração do contrato, e o empenho das despesas às dotações 

do orçamento vigente, publique-se o presente ato na impressa 

oficial, conforme o Art. 60 inciso XIII da lei 8666/93 c/c o artigo 8º, 

§ 1º, inciso IV, da Lei Federal nº 12.527/2011 e com o Art. 61 da lei 

8.666/93 para fins de eficácia desta HOMOLOGAÇÃO.   

A presente Declaração é a expressão da verdade; 

Gabinete do Presidente do IPAM, Timbiras/Estado do Maranhão, 

em 03/01/2022. André Luís Gabriel Santos da Silva Presidente do 

IPAM 

 

HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO - Aprovo e homologo o 

resultado da dispensa de licitação (DL) n.0 02/2022, em 

conformidade com o especificado abaixo: 

ADJUDICATÁRIO: ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 

CNPJ: 17.422.433/0001-38; 

OBJETO:Contratação de empresa para locação de sistema de 

software na área de folha de pagamento com orientação e suporte 

técnico no interesse do Instituto de Pensões e Aposentadoria do 

Município de Timbiras/MA. 

VALOR CONTRATADO; Valor mensal de R$ 600,00 (seiscentos 

reais), totalizando um valor global de R$ 7.200,00 (sete mil e 

duzentos reais); 

AMPARO LEGAL; Art. 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e 43 

Inciso VI da Lei 8.666/93, Parecer da Assessoria Jurídica e 

Relatório conclusivo dos trabalhos da CPL; 

DA INDICAÇÃO DOS RECURSOS; 

As despesas para atender ao objeto desta licitação ocorrerão por 

conta da seguinte Reserva de dotação orçamentária no Orçamento 

Geral da contratante, pelos programas de trabalho e a categoria 

econômica constarão quando da emissão da respectiva Nota de 

Empenho 

Fonte de Recurso 1801211100 – Recursos do 

RPPS – Financeiro Executivo 

Órgão 18 – Instituto de Pensão e 

Aposentadoria Municipal 

Unidade 01 – Instituto de Pensão e 

Aposentadoria Municipal 

Função 09 – Previdência Municipal 

Subfunção 272 – Previdência do Regime 

Estatutário 

Projeto/Atividade 2.031 – Manutenção e 

Funcionamento do Instituto de Pensão e Aposentadoria Municipal - 

IPAM 

Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 – Serviço de 

tecnologia da informação/comunicação PJ 

Subelemento da Despesa 3.3.90.40.11 – Locação de 

softwares 

Dê-se ciência desta decisão ao(s) interessado(s), providenciem a 

celebração do contrato, e o empenho das despesas às dotações 

do orçamento vigente, publique-se o presente ato na impressa 

oficial, conforme o Art. 60 inciso XIII da lei 8666/93 c/c o artigo 8º, 

§ 1º, inciso IV, da Lei Federal nº 12.527/2011 e com o Art. 61 da lei 

8.666/93 para fins de eficácia desta HOMOLOGAÇÃO.   

A presente Declaração é a expressão da verdade;Gabinete do 

Presidente do IPAM, Timbiras/Estado do Maranhão, em 

03/01/2022.  André Luís Gabriel Santos da Silva Presidente do 

IPAM 

 

 

HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO - Aprovo e homologo o 

resultado da dispensa de licitação (DL) n.0 06/2022, em 

conformidade com o especificado abaixo: 

ADJUDICATÁRIO:Adiel T. Ribeiro CNPJ: 35.262.426/0001-06; 
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OBJETO:Contratação de empresa para os serviços de assessoria 

e consultoria nas áreas de planejamento, controle interno e 

acompanhamento administrativo do plano de gestão municipal 

para atender às necessidades do Instituto de Pensões e 

Aposentadoria do Município-IPAM de Timbiras/MA; 

VALOR CONTRATADO;Valor contratado mensal de R$ 3.300,00 

(três mil e trezentos reais), totalizando valor global de R$ 

16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais); 

AMPARO LEGAL; Arts. 24 inciso II e 43 Inciso VI da Lei 8.666/93, 

Parecer da Assessoria Jurídica e Relatório conclusivo dos 

trabalhos da CPL; 

DA INDICAÇÃO DOS RECURSOS; As despesas para atender ao 

objeto desta licitação ocorrerão por conta da seguinte Reserva de 

dotação orçamentária: 

Fonte de Recurso 1801211100 – Recursos do 

RPPS – Financeiro Executivo 

Órgão 18 – Instituto de Pensão e 

Aposentadoria Municipal 

Unidade 01 – Instituto de Pensão e 

Aposentadoria Municipal 

Função 09 – Previdência Municipal 

Subfunção 272 – Previdência do Regime 

Estatutário 

Projeto/Atividade 2.031 – Manutenção e 

Funcionamento do Instituto de Pensão e Aposentadoria Municipal - 

IPAM 

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 – Outros serviços 

de terceiro pessoa jurídica 

Subelemento da Despesa 3.3.90.39.99 – Outros serviços 

de terceiro pessoa jurídica 

Dê-se ciência desta decisão ao(s) interessado(s), providenciem a 

celebração do contrato, e o empenho das despesas às dotações 

do orçamento vigente, publique-se o presente ato na impressa 

oficial, conforme o Art. 60 inciso XIII da lei 8666/93 c/c o artigo 8º, 

§ 1º, inciso IV, da Lei Federal nº 12.527/2011 e com o Art. 61 da lei 

8.666/93 para fins de eficácia desta HOMOLOGAÇÃO.   

A presente Declaração é a expressão da verdade; Gabinete do 

Presidente do IPAM, Timbiras/Estado do Maranhão, em 03 de 

janeiro de 2022. André Luís Gabriel Santos da Silva Presidente do 

IPAM 
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