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COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE ERRATA

AVISO DE ERRATA - PREGÃO PRESENCIAL Nº
060/2017

AVISO DE ERRATA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2017.
O  município  de  Açailândia  (MA),  através  da  Prefeitura
Municipal de Açailândia, por meio da Comissão Central de
Licitação – CCL, torna público aos interessados a errata do
Pregão Presencial nº 060/2017, do tipo menor preço (por
item), tendo por objeto o registro de preços por 12 (doze)
meses para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s)
para fornecimento de materiais,  insumos e instrumentais
odontológicos,  destinados a assistir  a rede municipal  de
saúde  referente a data da realização do certame. ONDE
SE LÊ: 26 de outubro de 2017; LEIA-SE: 30 de outubro de
2017.  Esclarecimentos  adicionais  no endereço supra  ou
pelo e-mail licitacao@acailandia.ma.gov.br ou pelo telefone
(99)  3538-8666  –  Ramal  222.  Açailândia  (MA),  23  de
outubro  de  2017.  Márcio  Gheysan  da  Silva  Souza.
Pregoeiro.

AVISO DE ERRATA

AVISO DE ERRATA - PREGÃO PRESENCIAL Nº
061/2017

AVISO DE ERRATA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017.
O  município  de  Açailândia  (MA),  através  da  Prefeitura
Municipal de Açailândia, por meio da Comissão Central de
Licitação – CCL, torna público aos interessados a errata do

Pregão Presencial nº 061/2017, do tipo menor preço (por
item), tendo por objeto o registro de preços por 12 (doze)
meses para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s)
para  fornecimento  de  material  de  consumo  hospitalar
(correlatos) destinado a assistir a rede municipal de saúde,
de interesse da Secretaria de Saúde,  referente a data da
realização do certame. ONDE SE LÊ: 26 de outubro de
2017; LEIA-SE: 30 de outubro de 2017. Esclarecimentos
ad ic iona is  no  endereço  supra  ou  pe lo  e-mai l
licitacao@acailandia.ma.gov.br  ou  pelo  telefone  (99)
3538-8666 – Ramal 222. Açailândia (MA), 23 de outubro de
2017. Márcio Gheysan da Silva Souza. Pregoeiro.

GABINETE DO PREFEITO

LEIS

LEI MUNICIPAL Nº 514, DE 23 DE OUTUBRO DE
2017.

Dispõe  sobre  o  parcelamento  e  reparcelamento  de
débitos  do  Município  de  Açailândia  -  MA  com  o
Instituto  de  Previdência  Social  dos  Servidores  do
Município de Açailândia - IPSEMA e determina outras
providências.

 
O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE

AÇAILÂNDIA, nos termos do art. 57, IV, da Lei Orgânica
do  Município  de  Açailândia,  faz  saber  que  a  Câmara
Municipal  aprovou  e  eu,  no  uso  das  atribuições  legais,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

 
A r t .  1 º .  F i c a  a u t o r i z a d o  o

parcelamento  e/ou  reparcelamento  dos  débitos  do
Município  de  Açailândia  com  seu  Regime  Próprio  de
Previdência  Social  –  RPPS,  gerido  pelo  Instituto  de
Previdência  Social  dos  Servidores  do  Município  de
Açailândia - IPSEMA, em até 200 (duzentas) prestações
mensais,  iguais  e  sucessivas,  de  contribuições  devidas
pelo ente federativo ou descontadas dos segurados ativos,
aposentados e pensionistas, bem como de outros débitos
não decorrentes de contribuições previdenciárias, vencidos
até 30 de abril de 2017, observado o disposto no artigo 5º-
A da Portaria  MPS nº  402/2008,  com as alterações da
Portaria MF nº 333/2017.

 
Art.  2º.  Para apuração do montante

devido  a  ser  parcelado  os  valores  originais  serão
atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo –
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IPCA/IBGE acrescido de juros simples de 0,5% (meio por
cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento), acumulados
desde a data de vencimento até a data da assinatura do
termo de acordo de parcelamento.

 
Art. 3º. Em caso de reparcelamento,

para  apuração  de  novo  saldo  devedor,  os  valores
consolidados do parcelamento ou reparcelamento anterior
e das suas respectivas prestações pagas serão atualizados
pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE,
acrescido de juros simples de 0,5% (meio por cento) ao
mês e multa de 2,00% (dois por cento), acumulados desde
a  da ta  da  conso l idação  do  parce lamento  ou
reparcelamento anterior e das datas das suas respectivas
prestações  pagas  até  a  data  da  nova  consolidação  do
termo de reparcelamento.

 
Art.  4º.  As  prestações  vincendas

serão atualizadas mensalmente pelo Índice de Preços ao
Consumidor  Amplo  –  IPCA/IBGE,  acrescido  de  juros
simples de 0,5% (meio por  cento)  ao mês,  acumulados
desde a data de consolidação do montante devido no termo
de acordo de parcelamento ou reparcelamento até o mês
do pagamento.

 
Art. 5º. As prestações vencidas serão

atualizadas  mensalmente  pelo  Índice  de  Preços  ao
Consumidor  Amplo  –  IPCA/IBGE,  acrescido  de  juros
simples de 1,00% (um por cento) ao mês e multa de 2,00%
(dois por cento), acumulados desde a data de vencimento
da prestação até o mês do efetivo pagamento.

 
Art. 6º. Fica autorizada a vinculação

do  Fundo  de  Participação  dos  Municípios  -  FPM como
garantia  das  prestações  acordadas  no  termo  de
parcelamento  ou  reparcelamento,  não  pagas  no  seu
vencimento.

 
Parágrafo  Único.  A  garantia  de

vinculação do FPM deverá constar de cláusula do termo de
parcelamento  ou  reparcelamento  e  de  autorização
fornecida ao agente financeiro responsável pelo repasse
das cotas, e vigorará até a quitação do termo.

Art. 7°. Esta Lei entrará em vigor na
data  de  sua  publicação,  revogadas  as  disposições  em
contrário.

 
Gabinete do Prefeito Municipal  de

Açailândia, Estado do Maranhão, aos 23 (vinte e três) dias
do mês de outubro do ano de 2017 (dois mil e dezessete).

 
 
 

JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA
Prefeito

PORTARIAS

PORTARIA N° 1.097/2017 - GAB

Concede afastamento temporário a servidor para tratar de
assuntos particulares.

 
 

O  P R E F E I T O  M U N I C I P A L  D E
AÇAILÂNDIA,  Estado  do  Maranhão,  no  uso  de  suas
atribuições conferidas pelo artigo 73, inciso II, alínea c, da
Lei Orgânica do Município,

 
RESOLVE:

 
Art.  1°.  Conceder  afastamento  temporário

por 3 (três) dias, a contar do dia 24 de outubro de 2017, ao
servidor Saulo Roberto Oliveira Vieira, ocupante do cargo
comissionado  de  Procurador-Geral  do  Município,  para
tratar de assuntos particulares.

 
Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data

de sua publicação.
 
Gabinete  do  Prefeito  Municipal  de

Açailândia, Estado do Maranhão, aos 23 (vinte e três) dias
do mês de outubro do ano de 2017 (dois mil e dezesseis).
 
 
 

JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA
Prefeito
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