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5.2 o ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo

interessado mediante assinatura de contrato, observadas as

disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL N°
006/2021-SRP.

5.3 O compromisso de entrega e execução só estará

caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de

Registro de Preços e Edital do PREGÃO PRESENCIAL N°
006/2021-SRP.

5.4 A presente Ata implica em compromisso de fornecimento
após cumprir os requisitos de publicidade, ficando o fornecedor
obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante sua
validade, dentro dos quantitativos estimados.

5.5 O fornecimento dos produtos será de acordo com o
recebimento da Ordem de Fornecimento emitida pelos Órgãos
Participantes e/ou não participantes.

CLÃUSULA VI - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS POR USUÁRIOS NÃO PARTICIPANTES

1. Esta Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública
que não tenha participado do certame licitatório,

mediante prévia consulta à Comissão Permanente de
Licitação - CPL, desde que devidamente comprovada à
vantagem.

2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro
de preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata
de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse
junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, para
que esta indique os possíveis fornecedores e respectivos
preços a serem praticados, obedecida a ordem de

classificação.
3. Caberá ao FORNECEDOR beneficiário da Ata de

Registro de Preços, observadas as condições nela

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do
fornecimento, independentemente dos quantitativos
registrados em Ata, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações assumidas com a Comissão
Permanente de Licitação - CPL.

4. A possibilidade de participantes extraordinários
obedecerá ao dispo.sto no Deci^eto Federal n^ 7892/2013
e Decreto Municipal n® 006/2021 de 01/01/2021.

5. As aquisições ou contratações adicionais não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cinqüenta por cento
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório

e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.

6. As adesões à ata de registro de preços não poderão
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de
cada item registrado na ata de registro de preços para o
órgão gerenciador e órgãos participantes,
independentemente do número de órgãos não
participantes que aderirem.

7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das
obrigações contratuais assumidas e a aplicação,
observada o contraditório o a ampla defesa, de eventuais
penalidades decorrente do descumprimento de cláusulas
contratuais, devendo informar as ocorrências destas ao

órgão gerenciador.

CLÃUSULA VII - DAS CONDIÇÕES GERAIS

7.1 As omissões e dúvidas que eventualmente surjam quanto
esta Ata serão sanadas através da interpretação do que
dispuser o Edital que deu origem a Ata de Registro de Preços e
a proposta apresentada pela licitante vencedora.
7.2 As condições gerais da execução, tais como os prazos para
entrega e recebimento do objeto, as obrigações da
Administração e do fornecedor registrado, sanções e demais
condições do ajuste encontram-se definidos no Termo de

Referência.

CLÃUSULA VIII - DA PUBLICAÇÃO

8.1 O ÓRGÃO GERENCIADOR fará publV^jípS^su^^da
presente Ata no Diário Oficial dos Municípioír4a-Es-t^o do
Maranhão - FAMEM, após sua assinatura, obedwendo ao prazo
previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei n® 8.666/93.

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o

presente, em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de duas
testemunhas.

RESUMO DOS DADOS DO DETENTOR DA ATA E DO

ÓRGÃO GERENCIADOR:

» DADOS DO(S) FORNECEDOR(ES) CLASSIFICADOS

SÃO OS QUE SEGUEM:

EMPRESA VENCEDORA:

RAZÃO SOCIAL: COMERCl.AL CIDADE LTDA CNW N": 63.433.239/0004-18

ENDEREÇO: Rua da caixa d'á(jun CEP.55888000

TELEFONE: CELULAR: (99)984052429

ENDEREÇO ELErRONICO;

r.cidadflsdat^hnt mail.com
REPRESENTANTE: IRIANE GONÇALO DE SOUSA MOTA

• DADOS DO ORGAO GERENCIADOR:

Comissão Permanente de Licitação - CPL, com sede
Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitâo/MA,
localizada na Rod. BR 230, KM 212, S/N, Centro, São Domingos
do Azeitão - MA.

São Domingos do Azeitão/MA, 07de dezembro de 2021.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Presidente da CPL - Órgão Gerenciador

COMERCIAL CIDADE LTDA

IRIANE GONÇALO DE SOUSA MOTA

CPF: 351.372.073-49, RG: 112828299-0

Representante Legal

TESTEMUNHAS:

1.

Publicado por: HUGO RIBEIRO CARDOSO
Código identificador: 030a3930711ddealbe6cefc696a0caee

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N" 005/2021 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 118/2021

A Comissão de Licitação, vem através deste informar o
resultado do julgamento das propostas apresentadas quanto a
PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021 - SRP, que teve como
objetivo: Registro de preços para contratação de empresa
para o fornecimento e instalação de ares-condicionados,
do tipo split, novo, para atender as diversas Secretarias
do Município de São Domingos do Azeitão/MA.

Considerando que o critério de julgamento da proposta
determinada pelo PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021 -
SRP, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, obtivemos o seguinte



M DIÁRIO ORiCIAL ,
DOS municípios ■sst

resultado;

Licitante Vencedor: M B DE SOUSA MIRANDA EIREL CNPJ:
24.619.997/0001-20, no valor total de R$ 547.249,99
(quinhentos e quarenta e sete mil, duzentos e quarenta e nove
reais e noventa e nove centavos).

O Presidente da CPL informa ainda, que os autos do Processo
se encontram, com vistas franqueadas aos interessados, nos
dias úteis no horário de expediente da Prefeitura Municipal de
São Domingos do Azeitão/MA.

São Domingos do Azeitão/MA, 07 de dezembro de 20021.

Hugo Ribeiro Cardoso
Presidente da CPL

Publicado por: HUGO RIBEIRO CARDOSO
Código identificador: e5d3a98218a5e83166al92df21656cbc

AGENDA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - EXERCÍCIO DE 2022

AGENDA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - EXERCÍCIO DE 2022

1- - Dia 21 de Fevereiro de 2022 - Segunda-Feira
Locai: Câmara Municipal de São Domingos do Azeitão - MA
Horário: 19horas
Assunto: Demonstração e avaliação do cumprimento das metas
fiscais do 3® Quadrimestre do ano de 2021.
-Diretrizes para a LDO de 2023.

2- - Dia 23 de Maio de 2022 - Segunda-Feira.
Local: Câmara Municipal de São Domingos do Azeitão - MA
Horário: 19horas
Assunto: Demonstração e avaliação do cumprimento das metas
fiscais do Quadrimestre do ano de 2022.

3® - Dia 11 de Julho de 2022 - Segunda-Feira
Local: Povoado Tabuleirão e Povoado Santa Tereza
Horário: lOhoras Tabuleirão e IShoras Santa Tereza
Assunto: Coleta de informações e Sugestões para a LOA - Lei
Orçamentária Anual de 2023.

4- - Dia 12 de Julho de 2022 - Terça-Feira
Local: Câmara Municipal de São Domingos do Azeitão - Ma
Horário: 19horas
Assunto: Coleta de informações e Sugestões para a LOA - Lei
Orçamentária Anual de 2023.

53 - Dia 26 de Setembro de 2022 - Segunda-Feira
Local: Câmara Municipal de São Domingos do Azeitão - Ma
Horário: 19horas
Assunto: Demonstração e avaliação do cumprimento das metas
fi scais do 2fi Quadrimestre do ano de 2022.

São Domingos do Azeitão - MA, 06 de Dezembro de 2021.

Lourival Leandro dos Santos Júnior
Prefeito Municipal

Publicado por: CARLOS MAGNO ALVES SOUSA
Código identificador: 5aac8e8f2ce78de9ff64ed58ccf38b5b

LEI NO 064/2021

LEI 064/2021

Regulamenta, no âmbito do município de São Domingos do
Azeitão, os procedimentos para a garantia do acesso à
informação, conforme o disposto na Lei Federal n- 12.527, de
18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso a
informações previsto no inciso XXXIIÍ do "caput" do art. 5-, no
inciso 11 do § 3® do art. 37 e no § 2" do art. 216 da Constituição
da República Federativa do Brasil, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO
AZEITÃO, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições
legais, com fulcro na Lei Orgânica dqJM-animpio de São

mnicipalDomingos do Azeitão, após aprovação^
no dia 03/12/2021, SANCIONA a seg

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS y

Py
Art. 13 Esta lei regulamenta, no âmni^^^Mnúf^cmjo de São
Domingos do Azeitão, os procedimentS^iara a,»tfarantia do
acesso à informação, conforme o disposto na Lei Federal n®
12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso
a informações previsto no inciso XXXIII do "caput" do art. 5®, no
inciso II do § 3® do art. 37 e no § 2® do art. 216 da Constituição
da República Federativa do Brasil.
Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta lei;
I - 03 órgãos e as entidades integrantes da Administração
Pública Direta dos Poderes Executivo e Legislativo;
II - os órgãos e as entidades integrantes da Administração
Pública Municipal Indireta; e
III - no que couber, as pessoas físicas ou jurídicas que
detiverem informações em virtude de vínculo de qualquer
natureza com os órgãos e as entidades dispostos nos incisos I e
II do parágrafo único deste artigo, ficando obrigadas a
disponibilizarem o acesso à informação referente à parcela dos
recursos públicos recebidos em razão desse vínculo e à sua
destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que
estejam legalmente obrigadas.

Art. 23 Para os efeitos desta lei, considera-se;
I - autenticidade; informação que tenha sido produzida,
expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo,
equipamento ou sistema;
II - dados processados; dados submetidos a qualquer operação
ou tratamento por meio de processamento eletrônico ou por
meio automatizado com o emprego de tecnologia da
informação;
III - disponibilidade; informação que pode ser conhecida e
utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados;
IV - documento; unidade de registro de informações, qualquer
que seja o suporte ou formato;
V - e-SIC; o sistema eletrônico do serviço de informações ao
cidadão que permite a qualquer pessoa, física ou jurídica, o
encaminhamento de pedidos de acesso à informação, o
acompanhamento de prazos e o recebimento das respostas às
solicitações realizada para órgãos e entidades da Administração
Pública Municipal Direta e Indireta;
VI - informação atualizada; informação disponibilizada em
tempo real ou publicada no máximo 30 (trinta) dias após o
fechamento do mês ou conforme os prazos previstos em regras
específicas;
VII - informação pessoal; informação relacionada à pessoa
natural identificada ou identificável, relativa à intimidade, vida
privada, honra o imagem;
VIII - informação sigilosa: informação submetida
temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua
imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do
Município, e aquelas abrangidas pelas demais hipóteses legais
de sigilo;
IX - informação; dados, processados ou não, que podem ser


