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COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE ANULAÇÃO

AVISO DE ANULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE
EXTRATO DE CONTRATO

AVISO DE ANULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO
DE  CONTRATO.  O  MUNICÍPIO  DE  AÇAILÂNDIA  (MA),
através  da  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  AÇAILÂNDIA,
situada na Av. Santa Luzia, s/nº, Parque das Nações, Cep:
65.930?000,  Açailândia  (MA),  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
07.000.268/0001-72,  e  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
AGRICULTURA, situado na Rua São Paulo, nº 495, centro

CEP: 65930-000, Açailândia – MA, neste ato representada
pelo  Secretário  de  Agricultura  OSCAR  FERNANDO
OLIVEIRA,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  resolve
TORNAR  SEM  EFEITO:  O  EXTRATO  DE  CONTRATO
2018.0707.5 publicado no Diário Oficial do Município, Edição
599,  página 03,  de terça-feira,  17 de julho de 2018.   Tal
medida se faz necessária tendo em vista que o ato publicado
foi  feito  de  forma  equivocada.  Secretaria  Municipal  de
Agricultura de Açailândia, Estado do Maranhão, 26 de julho
de 2018.

AVISO DE ANULAÇÃO

AVISO DE ANULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE
EXTRATO DE CONTRATO.

AVISO DE ANULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO
DE  CONTRATO.  O  MUNICÍPIO  DE  AÇAILÂNDIA  (MA),
através  da  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  AÇAILÂNDIA,
situada na Av. Santa Luzia, s/nº, Parque das Nações, Cep:
65.930?000,  Açailândia  (MA),  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
07.000.268/0001-72,  e  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
ADMINISTRAÇÃO, situado na Av. Santa Luzia, s/nº, Parque
das Nações, CEP: 65930-000, Açailândia – MA, neste ato
representada pela Secretária de  VERA ALVES CARVALHO,
no uso de suas atribuições legais,  resolve TORNAR SEM
EFEITO:  O  EXTRATO  DE  CONTRATO  2018.0723.1
publicada no Diário Oficial do Município, Edição 604 página
01, de terça-feira, 24 de julho de 2018.  Tal medida se faz
necessária tendo em vista que o ato publicado foi feito de
forma equivocada. Secretaria Municipal de Administração de
Açailândia, Estado do Maranhão, 26 de julho de 2018.
 
 

AVISO DE ANULAÇÃO

AVISO DE ANULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE
EXTRATO DE CONTRATO.

AVISO DE ANULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO
DE  CONTRATO.  O  MUNICÍPIO  DE  AÇAILÂNDIA  (MA),
através  da  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  AÇAILÂNDIA,
situada na Av. Santa Luzia, s/nº, Parque das Nações, Cep:
65.930?000,  Açailândia  (MA),  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
07.000.268/0001-72,  e  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
CULTURA, situado na Av.  Presidente Kenedy,  nº  73,  Vila
Ildemar,  CEP:  65930-000,  Açailândia  –  MA,  neste  ato
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representada  pela  Secretária  de   ENOY  BRITO  DOS
SANTOS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  resolve
TORNAR  SEM  EFEITO:  O  EXTRATO  DE  CONTRATO
2018.0706.6 publicada no Diário Oficial do Município, Edição
599 página 03,  de terça-feira,  17 de julho de 2018.   Tal
medida se faz necessária tendo em vista que o ato publicado
foi feito de forma equivocada. Secretaria Municipal de Cultura
de Açailândia, Estado do Maranhão, 26 de julho de 2018.

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 053/2018

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO  PRESENCIAL  Nº  053/2018  –  REGISTRO  DE
PREÇOS

O  município  de  Açailândia  (MA),  através  da  Prefeitura
Municipal de Açailândia, por meio da Comissão Central de
Licitação – CCL, torna público aos interessados que, com
base  na  Lei  nº  10.520/02,  Lei  nº  123/2006  e  alterações
posteriores,  Decreto  Municipal  nº  134/2015,  Decreto
Municipal  nº  136/2015,  Decreto  Municipal  nº  122/2017,
Decreto  Municipal  nº  140/2017,  e  subsidiariamente  as
disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,
fará realizar no dia 8 de Agosto de 2018 às 09:00h (nove
horas),  a  licitação  na  modalidade  Pregão  Presencial  nº
053/2018, do tipo Menor Preço (por item), tendo por objeto o
Registro de preços visando a eventual e futura contratação
de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de materiais de
higiene,  limpeza  e  utensílios  domésticos,  de  interesse  da
Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social.  A  presente
licitação será realizada no auditório da Prefeitura Municipal
de Açailândia, situada à Av. Santa Luzia, s/nº, Parque das
Nações,  Açailândia  (MA)  e  será  presidida  pela  pregoeira
desta prefeitura municipal. O edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª
feira, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às
14:00h (catorze horas) e no sítio oficial deste poder executivo
– www.acailandia.ma.gov.br, onde poderão ser consultados
ou  obtidos  gratuitamente.  Esclarecimentos  adicionais  no
e n d e r e ç o  s u p r a  o u  p e l o  e - m a i l
licitacao@acailandia.ma.gov.br  ou  pelo  telefone  (99)
3538-8666 – Ramal 222. Açailândia (MA), 26 de Julho de
2018.

Bianca Simone Ferreira Lemos
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº
054/2018 – REGISTRO DE PREÇOS

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2018
– REGISTRO DE PREÇOS. O município de Açailândia (MA),
através da Prefeitura Municipal de Açailândia, por meio da
Comissão  Central  de  Licitação  –  CCL,  torna  público  aos
interessados  que,  com base  na  Lei  nº  10.520/02,  Lei  nº
123/2006  e  alterações  posteriores,  Decreto  Municipal  nº
134/2015, Decreto Municipal nº 136/2015, Decreto Municipal
nº  122/2017,  Decreto  Munic ipa l  nº  140/2017,  e
subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas

alterações posteriores, fará realizar no dia 8 de Agosto de
2018 às 15:00h (quinze horas),  a  licitação na modalidade
Pregão Presencial  nº  054/2018,  do tipo Menor Preço (por
item), tendo por objeto o registro de preços para a eventual e
futura contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento
de ventiladores de parede para as escolas da Rede Municipal
de Ensino, para otimizar o funcionamento do ano letivo de
2018, de interesse da Secretaria Municipal de Educação. A
presente licitação será realizada no auditório da Prefeitura
Municipal  de  Açailândia,  situada  à  Av.  Santa  Luzia,  s/nº,
Parque das Nações, Açailândia (MA) e será presidida pela
pregoeira desta prefeitura municipal. O edital e seus anexos
estão à disposição dos interessados no endereço supra, de
2ª a 6ª feira, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas)
às  14:00h  (catorze  horas)  e  no  sítio  oficial  deste  poder
executivo  –  www.acailandia.ma.gov.br,  onde  poderão  ser
consultados  ou  obtidos  gratuitamente.  Esclarecimentos
ad i c iona i s  no  ende reço  sup ra  ou  pe lo  e -ma i l
licitacao@acailandia.ma.gov.br  ou  pelo  telefone  (99)
3538-8666 – Ramal 222. Açailândia (MA), 26 de Julho de
2018.  SIMONE  PEREIRA  CARVALHO  DOS  SANTOS.
PREGOEIRA.

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº
055/2018

AVISO  DE  LICITAÇÃO.  PREGÃO  PRESENCIAL  Nº
055/2018.  O  município  de  Açailândia  (MA),  através  da
Prefeitura Municipal  de Açailândia,  por  meio da Comissão
Central de Licitação – CCL, torna público aos interessados
que,  com  base  na  Lei  nº  10.520/02,  Lei  nº  123/2006  e
alterações  posteriores,  Decreto  Municipal  nº  134/2015,
Decreto  Municipal  nº  136/2015,  Decreto  Municipal  nº
122/2017,  e  subsidiariamente  as  disposições  da  Lei  nº
8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar no dia 8
de Agosto de 2018 às 15:30h (quinze e trinta), a licitação na
modalidade Pregão Presencial nº 055/2018, do tipo Menor
Preço (por item), tendo por objeto a contratação de pessoa(s)
jurídica(s)  especializada  na  licença  de  SOFTWARES  de
ú l t ima  ge ração ,  em  amb ien te  “WEB”  com  sua
operacionalização integralmente realizada via internet para a
modernização  da  administração  tributária  municipal,
destinados  à  inteligência  fiscal,  controle  da  ação  fiscal  e
gestão  de  cobrança  de  receita  tributária,  incluindo
implantação,  conversão,  treinamento e suporte,  destinados
ao  Departamento  Municipal  de  Tributos,  de  interesse  da
Secretaria Municipal  de Economia e Finanças.  A presente
licitação será realizada no auditório da Prefeitura Municipal
de Açailândia, situada à Av. Santa Luzia, s/nº, Parque das
Nações,  Açailândia  (MA)  e  será  presidida  pela  pregoeira
desta prefeitura municipal. O edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª
feira, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às
14:00h (catorze horas) e no sítio oficial deste poder executivo
– www.acailandia.ma.gov.br, onde poderão ser consultados
ou  obtidos  gratuitamente.  Esclarecimentos  adicionais  no
e n d e r e ç o  s u p r a  o u  p e l o  e - m a i l
licitacao@acailandia.ma.gov.br  ou  pelo  telefone  (99)
3538-8666 – Ramal 222. Açailândia (MA), 26 de Julho de
2018. BIANCA SIMONE FERREIRA LEMOS. PREGOEIRA.
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AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 052/2018

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO  PRESENCIAL  Nº  052/2018  –  REGISTRO  DE
PREÇOS

O  município  de  Açailândia  (MA),  através  da  Prefeitura
Municipal de Açailândia, por meio da Comissão Central de
Licitação – CCL, torna público aos interessados que, com
base  na  Lei  nº  10.520/02,  Lei  nº  123/2006  e  alterações
posteriores,  Decreto  Municipal  nº  134/2015,  Decreto
Municipal  nº  136/2015,  Decreto  Municipal  nº  122/2017,
Decreto  Municipal  nº  140/2017,  e  subsidiariamente  as
disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,
fará realizar no dia 08 de Agosto de 2018 às 10:00h (dez
horas),  a  licitação  na  modalidade  Pregão  Presencial  nº
052/2018, do tipo Menor Preço (por item), tendo por objeto o
registro  de  preços  para  eventual  e  futura  contratação  de
pessoa(s)  jurídica(s)  para  execução  dos  serviços  de
confecção de pré-moldados de concreto (blocos sextavados,
tubos, postes e outros), de interesse da Secretaria Municipal
de  Infraestrutura  e  Urbanismo.  A  presente  licitação  será
realizada no auditório da Prefeitura Municipal de Açailândia,
situada  à  Av.  Santa  Luzia,  s/nº,  Parque  das  Nações,
Açailândia  (MA)  e  será  presidida  pela  pregoeira  desta
prefeitura  municipal.  O  edital  e  seus  anexos  estão  à
disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª
feira, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às
14:00h (catorze horas) e no sítio oficial deste poder executivo
– www.acailandia.ma.gov.br, onde poderão ser consultados
ou  obtidos  gratuitamente.  Esclarecimentos  adicionais  no
e n d e r e ç o  s u p r a  o u  p e l o  e - m a i l
licitacao@acailandia.ma.gov.br  ou  pelo  telefone  (99)
3538-8666 – Ramal 222. Açailândia (MA), 26 de Julho de
2018.

SIMONE CARVALHO PEREIRA DOS SANTOS
PREGOEIRA

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2018.0726.1

EXTRATO DO CONTRATO Nº:  2018.0726.1  PARTES:  O
MUNICÍPIO  de  Açailândia/MA,  através  do(a)  Secretaria
Municipal de Saúde e a empresa PORTAL DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR  LTDA.  OBJETO:  Fornecimento  de
equipamento/material permanente, com base na Proposta do
Ministério  da  Saúde  de  n°  11816.419000/1120-04,  que
contempla as Unidades Básicas de Saúde JOÃO PAULO II,
AV PRINCIPAL XIII e XIV VILA ILDEMAR, PEQUIÁ XI e XII
e PRIMAVERA VILA ILDEMAR, de interesse da Secretaria
Municipal  de Saúde. BASE LEGAL: Lei  n° 8.666/93 e Lei
Federal 10.520/2002 e suas alterações, Pregão Presencial Nº
033/2018. VALOR TOTAL: R$ 36.349,00 (trinta e seis mil e
trezentos e quarenta e nove reais). PRAZO DE VIGÊNCIA:
Até  31  de  dezembro  de  2018  a  contar  da  data  de  sua
a s s i n a t u r a :  2 6  d e  j u l h o  d e  2 0 1 8 .  U N I D A D E
ORÇAMENTÁRIA:  10.301.0022.2-117  MANUTENÇÃO  E
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE,
ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e
Material  Permanent,  FONTE  DE  RECURSOS:  14  -

Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -
SUS, VALOR: R$ 36.349,00 (trinta e seis mil e trezentos e
quarenta  e  nove  reais),  SIGNATÁRIOS:  Kerly  Rodrigues
Cardoso , pela Contratante, Alandelon Wanderlei de Oliveira -
PORTAL  DISTRIBUIDORA  HOSPITALAR  LTDA,  pela
Contratada. DATA DA ASSINATURA: 26 de julho de 2018
ARQUIVAMENTO:  Arquivado  por  meios  próprios
na  Prefeitura  Municipal.  Secretaria  Municipal  de  Saúde,
Estado do Maranhão, em 26 de julho de 2018. Açailândia -
MA,  em  26  de  j u lho  de  2018 .  Ke r l y  Rodr igues
Cardoso.  Secretár ia  Munic ipa l  de  Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2018.0726.10

EXTRATO DO CONTRATO Nº:  2018.0726.10 PARTES: O
MUNICÍPIO  de  Açailândia/  MA,  através  do(a)  Secretaria
Municipal  de  Saúde  e  a  empresa  AMG -  COMÉRCIO E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR - EIRELI. OBJETO:
Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de
equipamento/material permanente, com base na Proposta do
Ministério  da  Saúde  de  n  °  11816.419000/1170-07  que
contempla a UCINCO do Hospital Municipal de Açailândia, de
interesse da Secretaria Municipal de Saúde. BASE LEGAL:
Lei n° 8.666/93 e Lei Federal 10.520/2002 e suas alterações,
Pregão  Presencial  Nº  038/2018.  VALOR  TOTAL:  R$
73.430,00 (setenta e três mil e quatrocentos e trinta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2018 a contar
da data de sua assinatura: 26 de julho de 2018. UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 10.302.0023.2.126 - MANUTENÇÃO DO
HOSPITAL  MUNICIPAL,  ELEMENTO  DA  DESPESA:
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,
FONTE DE RECURSOS: 14 - Transferências de Recursos do
Sistema  Único  de  Saúde  -  SUS,  VALOR:  R$  73.430,00
(setenta e três mil e quatrocentos e trinta reais), UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 10.302.0023.2.126 - MANUTENÇÃO DO
H O S P I T A L  M U N I C I P A L ,  E L E M E N T O  D A
DESPESA:  4.4.90.52  -  EQUIPAMENTOS  E  MATERIAL
P E R M A N E N T E ,  F O N T E  D E  R E C U R S O S :  1 4  -
 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -
SUS,  VALOR:  R$  0,00  (zero  real),  SIGNATÁRIOS:  Kerly
Rodrigues Cardoso ,  pela Contratante,  DANIEL MOREIRA
DE  ALCÂNTARA  -  AMG  -  COMÉRCIO  E  ASSISTÊNCIA
TÉCNICA HOSPITALAR -  EIRELI,  pela Contratada.  DATA
DA ASSINATURA: 26 de julho de 2018 ARQUIVAMENTO:
Arquivado  por  meios  próprios  na  Prefeitura  Municipal.
Secretaria Municipal de Saúde, Estado do Maranhão, em 26
de  julho  de  2018.  Açailândia  -  MA,  em  26  de  julho  de
2018.  Kerly  Rodrigues  Cardoso.  Secretária  Municipal  de
Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2018.0726.2

EXTRATO DO CONTRATO Nº:  2018.0726.2  PARTES:  O
MUNICÍPIO  de  Açailândia/MA,  através  do(a)  Secretaria
Municipal de Saúde e a empresa PORTAL DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR  LTDA.  OBJETO:  Contratação  de  pessoa(s)
jurídica(s)  para  fornecimento  de  equipamento/material
permanente, destinados a assistir a Rede Municipal de Saúde
de Açailândia, com base na Proposta do Ministério da Saúde
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de n ° 11816.419000/1170-01 que contempla as Unidades
Básicas  de  Saúde:  Tancredo,  Conquista  da  lagoa  e
Frankinaldo  Pereira  Batista,de  interesse  da  Secretaria
Municipal de Saúde. BASE LEGAL: Lei n ° 8.666/93 e Lei
Federal 10.520/2002 e suas alterações, Pregão Presencial Nº
027/2018. VALOR TOTAL: R $137.098,80 (cento e trinta e
sete mil e noventa e oito reais e oitenta centavos). PRAZO
DE VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2018 a contar da data
de  sua  assinatura:  26  de  julho  de  2018.  UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA:  10.301.0022.2.117  -  MANUTENÇÃO  E
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,
ELEMENTO DA DESPESA:  4.4.90.52  -  EQUIPAMENTOS
E MATERIAIS PERMANENTE, FONTE DE RECURSOS: 14 -
Transferências  de  Recursos  do  Sistema Único  de  Saúde,
VALOR: R$ 137.098,80 (cento e trinta e sete mil e noventa e
oito  reais  e  oitenta  centavos),  SIGNATÁRIOS:  Kerly
Rodrigues Cardoso , pela Contratante, Alandelon Wanderlei
de Oliveira - PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA,
pela Contratada. DATA DA ASSINATURA: 26 de julho de
2018  ARQUIVAMENTO:  Arquivado  por  meios  próprios  na
Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal de Saúde, Estado
do Maranhão, em 26 de julho de 2018.  Açailândia - MA, em
26 de julho de 2018. Kerly Rodrigues Cardoso. Secretária
Municipal de Saúde.

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2018.0726.3

EXTRATO DO CONTRATO Nº:  2018.0726.3.  PARTES:  O
MUNICÍPIO  de  Açailândia/MA,  através  do(a)  Secretaria
Municipal de Saúde e a empresa PORTAL DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR  LTDA.  OBJETO:  Contratação  de  pessoa(s)
jurídica(s)  para  o  fornecimento  de  equipamento/material
permanente, com base na Proposta do Ministério da Saúde
de n ° 11816.419000/1160-05 que contempla o Centro de
Atenção  Psicossocial-CAPS,  de  interesse  da  Secretaria
Municipal  de Saúde. BASE LEGAL: Lei  n° 8.666/93 e Lei
Federal 10.520/2002 e suas alterações, Pregão Presencial Nº
031/2018. VALOR TOTAL: R$ 31.106,23 (trinta e um mil e
cento  e  seis  reais  e  vinte  e  três  centavos).  PRAZO DE
VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2018 a contar da data de
sua  ass inatura:  26  de  ju lho  de  2018.  UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 10.302.0023.2.128 - MANUTENÇÃO DO
CAPS,  ELEMENTO  DA  DESPESA:  4 .4 .90 .52  -
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, FONTE DE
RECURSOS:  14 -  Tranferências  de Recursos do Sistema
Único de Saúde -SUS, VALOR: R$ 31.106,23 (trinta e um mil
e cento e seis reais e vinte e três centavos), SIGNATÁRIOS:
Kerly  Rodrigues  Cardoso  ,  pela  Contratante,  Alandelon
Wanderlei  de  Oliveira  -  PORTAL  DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR  LTDA,  pela  Contratada.  DATA  DA
ASSINATURA:  26  de  julho  de  2018  ARQUIVAMENTO:
Arquivado  por  meios  próprios  na  Prefeitura  Municipal.
Secretaria Municipal de Saúde, Estado do Maranhão, em 26
de  julho  de  2018.  Açailândia  -  MA,  em  26  de  julho  de
2018.  Kerly  Rodrigues  Cardoso.  Secretária  Municipal  de
Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2018.0726.4.

EXTRATO DO CONTRATO Nº:  2018.0726.4.  PARTES:  O
MUNICÍPIO  de  Açailândia/MA,  através  do(a)  Secretaria
Municipal de Saúde e a empresa PORTAL DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR  LTDA.  OBJETO:  Contratação  de  pessoa(s)
jurídica(s)  para  o  fornecimento  de  equipamento/material
permanente, com base na Proposta do Ministério da Saúde
de  n  °  11816.419000/1120-02,  que  contempla  a  Unidade
Básica de Saúde CAIC do Município de Açailândia. BASE
LEGAL: Lei n ° 8.666/93 e Lei Federal 10.520/2002 e suas
alterações, Pregão Presencial Nº 032/2018. VALOR TOTAL:
R$ 28.564,28 (vinte e oito mil  e quinhentos e sessenta e
quatro reais e vinte e oito centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA:
Até  31  de  dezembro  de  2018  a  contar  da  data  de  sua
a s s i n a t u r a :  2 6  d e  j u l h o  d e  2 0 1 8 .  U N I D A D E
ORÇAMENTÁRIA:  10.301.0022.2.117  -  MANUTENÇÃO  E
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,
ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE, FONTE DE RECURSOS: 14 -
Transferências  de  Recursos  do  Sistema Único  de  Saúde,
VALOR:  R$  28.564,28  (vinte  e  oito  mil  e  quinhentos  e
sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos), UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA:  10.301.0022.2.117  -  MANUTENÇÃO  E
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,
ELEMENTO DA DESPESA:  4.4.90.52  -  EQUIPAMENTOS
E MATERIAL PERMANENTE, FONTE DE RECURSOS: 14 -
Transferências  de  Recursos  do  Sistema Único  de  Saúde,
VALOR:  R  $  0,00  (zero  real),  SIGNATÁRIOS:  Kerly
Rodrigues Cardoso , pela Contratante, Alandelon Wanderlei
de Oliveira - PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA,
pela Contratada. DATA DA ASSINATURA: 26 de julho de
2018.  ARQUIVAMENTO: Arquivado por  meios próprios na
Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal de Saúde, Estado
do Maranhão, em 26 de julho de 2018. Açailândia - MA, em
26 de julho de 2018. Kerly Rodrigues Cardoso. Secretária
Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2018.0726.5

EXTRATO DO CONTRATO Nº:  2018.0726.5  PARTES:  O
MUNICÍPIO  de  Açailândia/MA,  através  do(a)  Secretaria
Municipal de Saúde e a empresa PORTAL DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR  LTDA.  OBJETO:  Contratação  de  pessoa(s)
jurídica(s)  para  fornecimento  de  equipamento/material
permanente, destinados a assistir a Rede Municipal de Saúde
de Açailândia, com base na Proposta do Ministério da Saúde
de n ° 11816.419000/1170-05 que contempla a Ambiência de
Obstetrícia do Hospital Municipal de Açailândia, de interesse
da Secretaria Municipal  de Saúde.  BASE LEGAL: Lei  n °
8.666/93  e  Lei  Federal  10.520/2002  e  suas  alterações,
Pregão  Presencial  Nº  035/2018.  VALOR  TOTAL:  R$
22.090,08 (vinte e dois mil e noventa reais e oito centavos).
PRAZO DE  VIGÊNCIA:  Até  31  de  dezembro  de  2018  a
contar  da  data  de  sua  assinatura:  26  de  julho  de  2018.
UNIDADE  ORÇAMENTÁRIA:  10.302.0023.2.126  -
MANUTENÇÃO  DO  HOSPITAL  MUNICIPAL,  ELEMENTO
DA DESPESA: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL
P E R M A N E N T E ,  F O N T E  D E  R E C U R S O S :  1 4  -
 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -
SUS, VALOR: R$ 22.090,08 (vinte e dois mil e noventa reais
e oito centavos), SIGNATÁRIOS: Kerly Rodrigues Cardoso ,
pela Contratante, Alandelon Wanderlei de Oliveira - PORTAL
DISTRIBUIDORA  HOSPITALAR  LTDA,  pela  Contratada.
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D A T A  D A  A S S I N A T U R A :  2 6  d e  j u l h o  d e  2 0 1 8
ARQUIVAMENTO:  Arquivado  por  meios  próprios  na
Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal de Saúde, Estado
do Maranhão, em 26 de julho de 2018. Açailândia - MA, em
26 de julho de 2018. Kerly Rodrigues Cardoso. Secretária
Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2018.0726.6

EXTRATO DO CONTRATO Nº:  2018.0726.6  PARTES:  O
MUNICÍPIO  de  Açailândia/MA,  através  do(a)  Secretaria
Municipal de Saúde e a empresa PORTAL DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR LTDA. OBJETO: Contratação de pessoa (s)
jurídica  (s)  para  fornecimento  de  equipamento/material
permanente,  proposta  do  Ministério  da  Saúde  de  nº
11816.419000/1120-10 que contempla a Unidade Básica de
Saúde  -  Jacú,  de  interesse  da  Secretaria  Municipal  de
Saúde.  BASE  LEGAL:  Lei  n  °  8.666/93  e  Lei  Federal
10.520/2002  e  suas  alterações,  Pregão  Presencial  Nº
036/2018.  VALOR  TOTAL:  R  $  4.678,00  (quatro  mil  e
seiscentos e setenta e oito reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: Até
31 de dezembro de 2018 a contar da data de sua assinatura:
26  de  julho  de  2018.  UNIDADE  ORÇAMENTÁRIA:
10.301.0022.2.117 -  MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO
DAS  UNIDADES  BÁSICAS  DE  SAÚDE,  ELEMENTO
DA DESPESA: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL
P E R M A N E N T E ,  F O N T E  D E  R E C U R S O S :  1 4  -
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -
SUS, VALOR: R $ 4.678,00 (quatro mil e seiscentos e setenta
e oito reais), SIGNATÁRIOS: Kerly Rodrigues Cardoso, pela
Contratante,  ALANDELON  WANDERLEI  DE  OLIVEIRA  -
PORTAL  DISTRIBUIDORA  HOSPITALAR  LTDA,  pela
Contratada.  DATA  DA  ASSINATURA:  26  de  julho  de
2018.  ARQUIVAMENTO: Arquivado por  meios próprios na
Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal de Saúde, Estado
do Maranhão, em 26 de julho de 2018. Açailândia - MA, em
26 de julho de 2018. Kerly Rodrigues Cardoso. Secretária
Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2018.0726.9

EXTRATO DO CONTRATO Nº:  2018.0726.9  PARTES:  O
MUNICÍPIO  de  Açailândia/MA,  através  do(a)  Secretaria
Municipal  de  Saúde  e  a  empresa  AMG -  COMÉRCIO E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR - EIRELI. OBJETO:
a contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de
equipamento/material permanente, com base na Proposta do
Ministério  da  Saúde  de  n°  11816.419000/1130-18  que
contempla as Unidades Básicas de Saúde: Centro de Saúde;
Nova Conquista; Sudelândia; Novo Bacabal; Jardim Glória;
Jardim Tropical; Planalto I; e Jacú Primavera, de interesse da
Secretaria  Municipal  de  Saúde.  BASE  LEGAL:  Lei  n°
8.666/93  e  Lei  Federal  10.520/2002  e  suas  alterações,
Pregão  Presencial  Nº  028/2018.  VALOR  TOTAL:  R  $
34.675,00 (trinta e quatro mil e seiscentos e setenta e cinco
reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2018 a
contar  da  data  de  sua  assinatura:  26  de  julho  de  2018.
UNIDADE  ORÇAMENTÁRIA:  10.301.0022.2.117  -
MANUTENÇÃO  E  FUNCIONAMENTO  DAS  UNIDADES

BÁSICAS  DE  SAÚDE,  ELEMENTO  DA  DESPESA:
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,
FONTE DE RECURSOS: 14 - Transferencias de Recursos do
Sistema Único  de Saúde,  VALOR:  R$ 34.675,00 (trinta  e
quatro  mi l  e  seiscentos  e  setenta  e  cinco  reais),
SIGNATÁRIOS: Kerly Rodrigues Cardoso , pela Contratante,
Daniel  Moreira  de  Alcantara  -  AMG  -  COMÉRCIO  E
ASSISTÊNCIA  TÉCNICA  HOSPITALAR  -  EIRELI,  pela
Contratada. DATA DA ASSINATURA: 26 de julho de 2018
ARQUIVAMENTO:  Arquivado  por  meios  próprios  na
Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal de Saúde, Estado
do Maranhão, em 26 de julho de 2018. Açailândia - MA, em
26 de julho de 2018. Kerly Rodrigues Cardoso. Secretária
Municipal de Saúde

GABINETE DO PREFEITO

DECRETOS

DECRETO N° 176, DE 16 DE JULHO DE 2018

Altera o artigo 2º do Decreto nº 140, de 31 de maio de 2017,
que regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto
nos artigos 15 da Lei Federal nº 8.666/93, artigos 11 e 12 da
Lei Federal nº 10.520/02, e dá outras providências.

 
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  legais  que  lhe  confere  o  art.  57,  IV,  da  Lei
Orgânica do Município de Açailândia,

DECRETA:
 
Art. 1º. Fica alterado o parágrafo único

do artigo 2º, do Decreto Municipal nº 140, de 31 de maio de
2017, que passa a vigorar com a seguinte redação:

 
“Art. 2°. Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as
seguintes definições:

(...)
§  1º.  Fica  instituída  no  Município  de  Açailândia  a
Comissão Central de Licitação – CCL, órgão responsável
para providenciar e formalizar todos os atos com vistas à
celebração das Atas de Registros de Preços com o(s)
vencedor(es)  do  certame,  juntamente  com  aqueles
fornecedores que desejarem igualar seus preços ao do 1º
(primeiro) colocado.
 
§ 2º. Caberá ao Gabinete do Prefeito, por meio do Chefe
do Poder Executivo, a função de órgão Gerenciador do
Sistema de Registro de Preços – SRP.”
 

Art. 2°.  Este Decreto entrará em vigor
na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.

 
Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se.
 
Gabinete  do  Prefeito  Municipal  de

Açailândia, aos 16 (dezesseis) dias do mês de julho do ano
de 2018 (dois mil e dezoito).

 
Juscelino Oliveira e Silva

 
Prefeito
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DECRETOS

DECRETO Nº 140, DE 31 DE MAIO DE 2017.

Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto
nos artigos 15 da Lei Federal  nº 8.666/93 e alterações
posteriores, artigos 11 e 12 da Lei Federal nº 10.520/02, e
dá outras providências.

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA,

Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais que
lhe confere a Lei Orgânica Municipal, bem como nos termos
do disposto no artigo 15, inciso II e § 3º, da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e os
artigos 11 e 12, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002,

 
DECRETA:

 
CAPITULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS
 

Art.  1º.  As  contratações  de  serviços  e  a
aquisição  de  bens,  quando  efetuadas  pelo  Sistema  de
Registro  de  Preços  -  SRP,  no  âmbito  da  Administração
Pública  Municipal  Direta,  Autárquica  e  Fundacional  do
Município de Açailândia-MA, obedecerão ao disposto neste
Decreto.

 
Art.  2º.  Para  os  efeitos  deste  Decreto,  são

adotadas as seguintes definições:
 
I  -  Sistema de  Registro  de  Preços  -  SRP -

conjunto de procedimentos para registro  formal  de preços
relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para
contratações futuras;

 
II  -  Ata  de  registro  de  preços  -  documento

vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso
para  futura  contratação,  onde  se  registram  os  preços,
fornecedores,  órgãos  participantes  e  condições  a  serem
praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento
convocatório e propostas apresentadas;

 
III - Órgão gerenciador – órgão ou entidade da

Administração  Pública  responsável  pela  condução  do
conjunto  de  procedimentos  do  certame  para  registro  de
preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele
decorrente; e

 
IV - Órgão participante - órgão ou entidade que

participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro
de Preços e integra a ata de registro de preços.

 
V – Órgão não participante – órgão ou entidade

da  administração  pública  que,  não  tendo  participado  dos
procedimentos iniciais  da licitação,  atendidos os requisitos
desta norma, faz adesão à ata de registro de preços.

 
Parágrafo único - Fica instituído no Município

de Açailândia a Comissão Central de Licitação – CCL como
Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços – SRP,
representada  por  meio  do  seu  Presidente  ou  Pregoeiro,
conforme a modalidade de licitação aplicada,  ficando este

também responsável por celebrar as Atas de Registros de
Preços com o(s)  vencedores do certame, juntamente com
aqueles fornecedores que desejarem igualar seus preços ao
do 1º (primeiro) colocado.

 
§ 1º. Fica instituída no Município de Açailândia

a Comissão Central de Licitação – CCL, órgão responsável
para providenciar e formalizar todos os atos com vistas à
celebração  das  Atas  de  Registros  de  Preços  com  o(s)
vencedor(es)  do  certame,  juntamente  com  aqueles
fornecedores que desejarem igualar seus preços ao do 1º
(primeiro) colocado. (Redação dada pelo Decreto nº 176, de
16 de julho de 2018)

§ 2º. Caberá ao Gabinete do Prefeito, por meio
do Chefe do Poder Executivo, a função de órgão Gerenciador
do Sistema de Registro de Preços – SRP. (Redação dada
pelo Decreto nº 176, de 16 de julho de 2018)

 
 
Art.  3º.  O  Sistema  de  Registro  de  Preços

poderá ser adotado, quando:
 
I  -  pelas  características  do  bem ou  serviço,

houver necessidade de contratações freqüentes;
 
II - for conveniente a aquisição de bens com

previsão de entrega parcelada ou contratação de serviços
remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;

 
III - for conveniente a aquisição de bens ou a

contratação  de  serviços  para  atendimento  a  mais  de  um
órgão ou entidade, ou a programas de governo;

 
IV - pela natureza do objeto não for possível

definir o quantitativo a ser demandado pela Administração.
 
 

CAPÍTULO II
DA INTENÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS

 
Art.  4°.  Fica  instituído  o  procedimento  de

Intenção de Registro de Preços - IRP, a ser operacionalizado
pelo Comissão Central de Licitação - CCL, que deverá ser
utilizado pelos órgãos e entidades da Administração Pública
Direta e Indireta, para registro e divulgação dos itens a serem
licitados e para a realização dos atos previstos nos incisos II
e V do caput do art. 5º e dos atos previstos no inciso II e
caput do art. 6º deste decreto.

 
§ 1º.  A divulgação da intenção de registro de

preços  poderá  ser  dispensada,  de  forma  justificada  pelo
órgão gerenciador.

 
§  2º.   O  Prefeito  Municipal  editará  norma

complementar para regulamentar o disposto neste artigo.
 
§ 3º. Caberá ao órgão gerenciador da Intenção

de Registro de Preços - IRP:
 
I - estabelecer, quando for o caso, o número

máximo de participantes na IRP em conformidade com sua
capacidade de gerenciamento;

 
II  -  aceitar  ou  recusar,  justificadamente,  os

quantitativos considerados ínfimos ou a inclusão de novos
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itens; e
 
III  -  deliberar  quanto à  inclusão posterior  de

participantes  que  não  manifestaram  interesse  durante  o
período de divulgação da IRP.

 
§ 4º. Os procedimentos constantes dos incisos

II e III do § 3º serão efetivados antes da elaboração do edital
e de seus anexos.

 
 

CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR

 
Art. 5º - Caberá ao órgão gerenciador a prática

de todos os atos de controle e administração do Sistema de
Registro de Preços, e ainda o seguinte:

 
I - registrar sua intenção de registro de preços

por meio de ofício endereçado ao Gabinete do Prefeito;
 
II  -  consolidar  informações  relativas  à

estimativa individual e/ou total de consumo, promovendo a
adequação  dos  respectivos  termos  de  referência  e/ou
projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos
de padronização e racionalização.

 
III  -  promover  atos  necessários  à  instrução

processual para a realização do procedimento licitatório;
 
IV  -  realizar  pesquisa  de  mercado  para

identificação do valor estimado da licitação e, consolidar os
dados das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos e
entidades participantes, inclusive nas hipóteses previstas nos
§§ 2º e 3º do art. 6º deste Decreto;

 
V - confirmar junto aos órgãos participantes a

sua concordância com o objeto a ser licitado, inclusive quanto
aos quantitativos e termo de referência ou projeto básico;

 
VI - realizar o procedimento licitatório;
 
VII - gerenciar a ata de registro de preços;
 
VIII  -  conduzir  eventuais  renegociações  dos

preços registrados;
 
IX  -  aplicar,  garantida  a  ampla  defesa  e  o

contraditório,  as  penalidades  decorrentes  de  infrações  no
procedimento licitatório;

 
X  -  aplicar,  garantida  a  ampla  defesa  e  o

contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento
do  pactuado  na  ata  de  regis t ro  de  preços  ou  do
descumprimento das obrigações contratuais, em relação às
suas próprias contratações;

 
XI - autorizar, excepcional e justificadamente, a

prorrogação  do  prazo  previsto  no  §  6º  do  art.  22  deste
Decreto,  respeitado  o  prazo  de  vigência  da  ata,  quando
solicitada pelo órgão não participante; e

 
XII - gerenciar a quantidade disponível na Ata

de registro de preços para contratação, bem como liberação
para caronas, com o auxílio do Departamento de Compras

vinculado à Secretaria Municipal de Economia e Finanças.
 
§  1º.  A  ata  de  registro  de  preços  será

disponibilizada na rede mundial de computadores, por meio
do  sítio  eletrônico  da  Prefeitura  Municipal  de  Açailândia
(www.acailandia.ma.gov.br).

 
§  2º.  O  órgão  gerenciador  poderá  solicitar

auxílio técnico aos órgãos participantes para execução das
atividades previstas nos incisos III, IV e VI do caput.

 
CAPÍTULO IV

DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE
 
Art. 6º. O órgão participante será responsável

pela manifestação de interesse em participar do registro de
preços,  providenciando  o  encaminhamento  ao  órgão
gerenciador de sua estimativa de consumo, local de entrega
e, quando couber, cronograma de contratação e respectivas
especificações ou termo de referência ou projeto básico, nos
termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, adequado ao registro de
preços do qual pretende fazer parte, devendo ainda:

 
I - garantir que os atos relativos a sua inclusão

no registro de preços estejam formalizados e aprovados pela
autoridade competente;

 
II  -  manifestar,  junto  ao  órgão  gerenciador,

mediante a utilização da Intenção de Registro de Preços, sua
concordância com o objeto a ser licitado, antes da realização
do procedimento licitatório;

 
III - tomar conhecimento da ata de registros de

preços,  inclusive  de  eventuais  alterações,  para  o  correto
cumprimento de suas disposições; e

 
IV – elaborar termos de referência e/ou projetos

básicos, podendo ser confeccionado conjuntamente quando
se tratar de demandas comuns a mais de uma secretaria,
devendo  estar  devidamente  assinados  por  todos  os
ordenadores  de  despesas,  não  havendo  necessidade  de
definição do quantitativo por secretaria.

 
§  1º.  Cabe  ao  órgão  participante  aplicar,

garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades
decorrentes  do  descumprimento  do  pactuado  na  ata  de
registro  de preços ou do descumprimento  das obrigações
contratuais,  em  relação  às  suas  próprias  contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

 
§  2º.  No caso de compra municipal  geral,  o

órgão  gerenciador  promoverá  a  divulgação  da  ação,  a
pesquisa de mercado e a consolidação da demanda.

 
§ 3º.  Na hipótese prevista no § 2º, comprovada

a  vantajosidade,  fica  facultado  aos  órgãos  ou  entidades
participantes  de  compra  municipal  a  execução  da  ata  de
registro de preços.

 
§  4º.   Os  órgãos  participantes  de  compra

municipal poderão utilizar recursos de transferências legais
ou voluntárias, vinculados aos processos ou projetos objeto
de  descentralização  e  de  recursos  próprios  para  suas
demandas  de  aquisição  no  âmbito  da  ata  de  registro  de
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preços.
 
§  5º.   Caso  o  órgão  gerenciador  aceite  a

inclusão de novos itens,  o  órgão participante demandante
elaborará sua especificação ou termo de referência ou projeto
básico,  conforme  o  caso,  e  a  pesquisa  de  mercado,
observado o disposto no art. 6º.

 
§  6º.  Caso  o  órgão  gerenciador  aceite  a

inclusão  de  novas  localidades  para  entrega  do  bem  ou
execução do serviço, o órgão participante responsável pela
demanda elaborará, ressalvada a hipótese prevista no § 2º,
pesquisa de mercado que contemple a variação de custos
locais ou regionais.

 
CAPÍTULO V

DA LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS
 

Art. 7º. A licitação para registro de preços será
realizada  na  modalidade  de  concorrência,  do  tipo  menor
preço,  nos  termos  da  Lei  nº  8.666/93  e  alterações
posteriores, ou na modalidade de pregão, nos termos da Lei
nº  10.520/02,  e  será  precedida  de  ampla  pesquisa  de
mercado. 

 
§  1º.  O  julgamento  por  técnica  e  preço,  na

modalidade  concorrência,  poderá  ser  excepcionalmente
adotado,  a  critério  do  órgão  gerenciador  e  mediante
despacho fundamentado da autoridade máxima do órgão ou
entidade.

 

§ 2o. Na licitação para registro de preços não é
necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será
exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento
hábil.

 
Art. 8º.  O órgão gerenciador poderá dividir a

quantidade  total  do  item  em  lotes,  quando  técnica  e
economicamente  viável ,  para  possibi l i tar  maior
competitividade, observada a quantidade mínima, o prazo e o
local de entrega ou de prestação dos serviços.

 
§  1 º .  No  caso  de  serv iços ,  a  d iv isão

considerará a unidade de medida adotada para aferição dos
produtos  e  resultados,  e  será  observada  a  demanda
específica  de  cada  órgão  ou  entidade  participante  do
certame.

 
§ 2º. Na situação prevista no § 1º, deverá ser

evitada a contratação, em um mesmo órgão ou entidade, de
mais  de  uma  empresa  para  a  execução  de  um  mesmo
serviço,  em  uma  mesma  localidade,  para  assegurar  a
responsabilidade contratual e o princípio da padronização.

 
Art. 9º.  O edital de licitação para registro de

preços observará o disposto nas Lei nº 8.666/93 e alterações
posteriores e Lei nº 10.520/02, e contemplará, no mínimo:

 
I - a especificação ou descrição do objeto, que

explicitará o conjunto de elementos necessários e suficientes,
com nível de precisão adequado para a caracterização do
bem ou serviço, inclusive definindo as respectivas unidades
de medida usualmente adotadas;

 
II  -  estimativa  de  quantidades  a  serem

adquiridas pelo órgão gerenciador e órgãos participantes;
 
III  -  estimativa  de  quantidades  a  serem

adquiridas  por  órgãos  não  participantes,  observado  o
disposto no § 4º do art. 22, no caso de o órgão gerenciador
admitir adesões;

 
IV  -  quantidade  mínima  de  unidades  a  ser

cotada, por item, no caso de bens;
 
V  -  condições  quanto  ao  local,  prazo  de

entrega,  forma  de  pagamento,  e  nos  casos  de  serviços,
quando cabível, frequência, periodicidade, características do
pessoal,  materiais  e  equipamentos  a  serem  utilizados,
procedimentos,  cuidados,  deveres,  disciplina e controles a
serem adotados;

 
VI  -  prazo de validade do registro de preço,

observado o disposto no caput do art. 12 deste decreto;
 
VII  -  órgãos  e  entidades  participantes  do

registro de preço;
 
VIII - modelos de planilhas de custo e minutas

de contratos, quando cabível;
 
IX  -  penalidades  por  descumprimento  das

condições;
 
X - minuta da ata de registro de preços como

anexo; e
 
XI  -  realização  periódica  de  pesquisa  de

mercado para comprovação da vantajosidade.
 
§ 1º. O edital poderá admitir, como critério de

julgamento, o menor preço aferido pela oferta de desconto
sobre tabela de preços praticados no mercado, desde que
tecnicamente justificado.

 
§ 2º. Quando o edital previr o fornecimento de

bens  ou  prestação  de  serviços  em  locais  diferentes,  é
facultada  a  exigência  de  apresentação  de  proposta
diferenciada  por  região,  de  modo  que  aos  preços  sejam
acrescidos custos variáveis por região.

 
§ 3º. A estimativa a que se refere o inciso III do

caput não será considerada para fins de qualificação técnica
e  qualificação  econômico-financeira  na  habilitação  do
licitante.

 
§ 4º. O exame e a aprovação das minutas do

instrumento  convocatório  e  do  contrato  serão  efetuados
exclusivamente  pela  assessoria  jurídica  do  órgão
gerenciador.

 
Art.  10.   Após  o  encerramento  da  etapa

competitiva,  os  licitantes  poderão  reduzir  seus  preços  ao
valor da proposta do licitante mais bem classificado.

 
Parágrafo  único.   A  apresentação  de  novas

propostas na forma do caput não prejudicará o resultado do
certame em relação ao licitante mais bem classificado.

 
CAPÍTULO VI
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DO REGISTRO DE PREÇOS E DA VALIDADE DA ATA
 

Art. 11.  Após a homologação da licitação, o
registro  de  preços  observará,  entre  outras,  as  seguintes
condições:

 
I  -  serão  registrados  na  ata  de  registro  de

preços  os  preços  e  quantitativos  do  licitante  mais  bem
classificado durante a fase competitiva;

 
II - será incluído, na respectiva ata na forma de

anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens
ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na
sequência da classificação do certame, excluído o percentual
referente  à  margem de preferência,  quando o  objeto  não
atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666/93
e alterações posteriores;

 
III  -  o  preço  registrado  com  indicação  dos

fornecedores  será  divulgado  no  site  oficial  deste  poder
executivo (www.acailandia.ma.gov.br) e ficará disponibilizado
durante a vigência da ata de registro de preços; e

 
IV  -  a  ordem de  classificação  dos  licitantes

registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações.
 
§ 1º. O registro a que se refere o inciso II do

caput tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no
caso  de  impossibilidade  de  atendimento  pelo  primeiro
colocado da ata, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21.

 
§  2º.  Se  houver  mais  de  um  licitante  na

situação de que trata o inciso II do caput, serão classificados
segundo a ordem da última proposta apresentada durante a
fase competitiva.

 
§  3º.  A  habilitação  dos  fornecedores  que

comporão o cadastro de reserva a que se refere o inciso II do
caput será efetuada, na hipótese prevista no parágrafo único
do art. 13 e quando houver necessidade de contratação de
fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos arts.
20 e 21.

 
§ 4º. O anexo que trata o inciso II  do caput

consiste na ata de realização da sessão pública do pregão ou
da concorrência, que conterá a informação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do
licitante vencedor do certame.

 
Art. 12.  O prazo de validade da ata de registro

de  preços  não  será  superior  a  doze  meses,  incluídas
eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art.
15 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

 
§  1º.  É  vedado  efetuar  acréscimos  nos

quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive
o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93
e alterações posteriores.

 
§ 2º. A vigência dos contratos decorrentes do

Sistema  de  Registro  de  Preços  será  definida  nos
instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 57
da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

 
§ 3º. Os contratos decorrentes do Sistema de

Registro  de  Preços  poderão  ser  alterados,  observado  o
disposto  no  art.  65  da  Lei  nº  8.666/93  e  alterações
posteriores.

 
§  4º.  O  contrato  decorrente  do  Sistema  de

Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade
da ata de registro de preços.

 
CAPÍTULO VII

DA ASSINATURA DA ATA E DA CONTRATAÇÃO COM
FORNECEDORES REGISTRADOS

 
Art. 13.  Homologado o resultado da licitação, o

fornecedor  mais  bem  classificado  será  convocado  para
assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições
estabelecidos no instrumento convocatório, podendo o prazo
ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado
pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito
pela administração.

 
Parágrafo único.  É facultado à administração,

quando o convocado não assinar a ata de registro de preços
no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em
igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro
classificado.

 
Art. 14.  A ata de registro de preços implicará

compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas,
após cumpridos os requisitos de publicidade.

 
Parágrafo  único.   A  recusa  injustificada  de

fornecedor classificado em assinar a ata,  dentro do prazo
estabelecido  neste  artigo,  ensejará  a  aplicação  das
penalidades  legalmente  estabelecidas.

 
Art. 15.   A contratação com os fornecedores

registrados  será  formalizada  pelo  órgão  interessado  por
intermédio  de instrumento  contratual,  emissão de nota  de
empenho  de  despesa,  autorização  de  compra  ou  outro
instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores.

 
Art. 16.  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.

 
CAPÍTULO VIII

DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS
REGISTRADOS

 
Art.  17.   Os preços registrados poderão ser

revistos  em  decorrência  de  eventual  redução  dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
dos  serviços  ou  bens  registrados,  cabendo  ao  órgão
gerenciador  promover  as  negociações  junto  aos
fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea
“d”  do inciso II  do caput  do art.  65 da Lei  nº  8.666/93 e
alterações posteriores.

 
Art. 18.  Quando o preço registrado tornar-se

superior  ao  preço  praticado  no  mercado  por  motivo
superveniente,  o  órgão  gerenciador  convocará  os
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fornecedores  para  negociarem a  redução dos  preços  aos
valores praticados pelo mercado.

 
§  1º.  Os  fornecedores  que  não  aceitarem

reduzir  seus  preços  aos  valores  praticados  pelo  mercado
serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.

 
§  2 º .  A  o rdem  de  c lass i f i cação  dos

fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores
de mercado observará a classificação original.

 
Art. 19.  Quando o preço de mercado tornar-se

superior  aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

 
I  -  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

 
II  -  convocar  os  demais  fornecedores  para

assegurar igual oportunidade de negociação.
 
Parágrafo  único.   Não  havendo  êxito  nas

negociações,  o  órgão  gerenciador  deverá  proceder  à
revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

 
Art.  20.   O  registro  do  fornecedor  será

cancelado quando:
 
I - descumprir as condições da ata de registro

de preços;
 
I I  -  não  ret i rar  a  nota  de  empenho  ou

instrumento  equivalente  no  prazo  estabelecido  pela
Administração,  sem  justificativa  aceitável;

 
III - não aceitar reduzir o seu preço registrado,

na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado; ou

 
IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV

do  caput  do  art.  87  da  Lei  nº  8.666/93  e  alterações
posteriores, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/02.

 
Parágrafo único.  O cancelamento de registros

nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado
o contraditório e a ampla defesa.

 
Art. 21.  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:

 
I - por razão de interesse público; ou
 
II - a pedido do fornecedor. 
 

CAPÍTULO IX
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

 

Art. 22.  Desde que devidamente justificada a
vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência,
poderá  ser  utilizada  por  qualquer  órgão  ou  entidade  da
administração pública municipal que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador. 

 
§  1º .  Os  órgãos  e  ent idades  que  não

participaram do registro de preços, quando desejarem fazer
uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão
gerenciador, a Comissão Central de Licitação, sobre a ata
para manifestação da possibilidade de adesão. 

 
§ 2º. Caberá ao fornecedor beneficiário da 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 órgãos participantes.

 
§ 3º. As aquisições ou contratações adicionais

a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão
ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 
§ 4º. O instrumento convocatório deverá prever

que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro
de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de
preços  para  o  órgão  gerenciador  e  órgãos  participantes,
independente do número de órgãos não participantes que
aderirem. 

 
§ 5º. Após a autorização do órgão gerenciador,

o  órgão  não  participante  deverá  efetivar  a  aquisição  ou
contratação  solicitada  em  até  noventa  dias,  observado  o
prazo de vigência da ata. 

 
§  6º.  Compete ao órgão não participante 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. 

 
§  7º.  É  facultada  aos  órgãos  ou  entidades

municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata de registro
de preços desta administração pública municipal. 

 
 
 

CAPÍTULO X
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

 
Art.  23.   A  Administração  poderá  utilizar

recursos de tecnologia da informação na operacionalização
do disposto neste Decreto e automatizar procedimentos de
controle  e  atribuições  dos  órgãos  gerenciadores  e
participantes.  

 
Art. 24.  O Gabinete do Prefeito poderá editar

normas complementares a este Decreto. 
 
Art. 25 - Este Decreto entra em vigor na data
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de  sua  publicação,  ficando  revogadas  expressamente  as
disposições constantes do Decreto Municipal nº 135/2015 e
demais disposições em contrário.

 
Dê-se ciência, registre-se e publique-se.
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Açailândia,

Estado do Maranhão, aos 31 (trinta e um) dias do mês de
maio do ano de 2017 (dois mil e dezessete).

 
 
 
 
JUSCELINO OLIVEIRA SILVA

Prefeito
 
 

DECRETOS

DECRETO Nº 177, DE 16 DE JULHO DE 2018.

Dispõe sobre a designação dos ordenadores de despesas,
suas atribuições, e dá outras providências.
 
 
                        O PREFEITO MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA,
Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais que
lhe  confere  o  artigo  57,  inciso  IV,  da  Lei  Orgânica  do
Município de Açailândia,

DECRETA:
                        Art. 1º. Fica delegada a competência de
Ordenador  de  Despesas  da  Prefeitura  Municipal  de
Açailândia  ao  Chefe  do  Poder  Executivo,  podendo  este
assinar  empenhos  e  ordens  de  pagamento,  homologar  e
adjudicar  licitações,  responder  diligências  e  demais
solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da União e
a prestar contas de convênios com o Estado ou a União.
                        §1º. O Secretário Municipal de Economia e
Finanças fica autorizado a movimentar as contas bancárias
de  titularidade  do  Ente  Público  Municipal,  por  meio  de
emissão  de  ordens  bancárias  eletrônicas  e  transferências
eletrônicas, em conjunto com o chefe do Poder Executivo.

     §2º.  Entende-se  por  Ordenador  de
Despesas, para os efeitos deste Decreto,  toda e qualquer
autoridade  de  cujos  atos  resultarem,  reconhecimento  de
dívida,  emissão  de  empenho,  autorização  de  pagamento,
concessão  de  adiantamento,  suprimento  de  fundos  ou
dispêndio  de  recursos  do  Município  e  demais  atribuições
previstas em Lei.
                        Art. 2º. Fica delegada a competência para
ordenar despesas no âmbito da Administração Pública Direta
e  dos  respectivos  Fundos  Municipais,  podendo  assinar
empenhos e ordens de pagamento, homologar e adjudicar
licitações,  assinar  balancetes,  balanços,  orçamentos  e
demais  documentos  contábeis,  encaminhar  documentos,
responder diligências e demais solicitações dos Tribunais de
Contas do Estado e da União e a prestar contas de convênios
com o  Estado  ou  a  União,  além de  praticar  outros  atos
previstos em Lei, os seguintes agentes públicos:
                        I – Secretário Municipal de Saúde, que será o
Ordenador de Despesas do Fundo Municipal de Saúde;
                        II – O Secretário Municipal de Assistência
Social,  que  será  o  Ordenador  de  Despesas  do  Fundo

Municipal  de  Assistência  Social,  do  Fundo  Municipal  dos
Direitos da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal do
Direito  do  Idoso  e  do  Fundo  Municipal  da  Pessoa  com
Deficiência;
                        III – O Secretário Municipal de Educação, que
será o Ordenador de Despesas do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – FUNDEB;
                        IV – O Secretário Municipal de Cultura, que
será  o  Ordenador  de  Despesas  do  Fundo  Municipal  de
Cultura;
                        V - O Secretário Municipal de Infraestrutura e
Urbanismo, que será o Ordenador de Despesas do Fundo
Municipal de Trânsito;
                        VI – O Secretário Municipal de Meio Ambiente,
que será o Ordenador de Despesas do Fundo Municipal de
Meio Ambiente;
                        VII – O Secretário Municipal de Habitação e
Regularização Fundiária, que será o Ordenador de Despesas
do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social;
                        VIII - O Secretário Municipal de Indústria,
Comércio e Turismo, que será o Ordenador de Despesas, do
Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.
                        Parágrafo Único. O Secretário Municipal de
Economia e Finanças fica autorizado a movimentar as contas
bancárias de titularidade do Ente Público Municipal, por meio
de emissão de ordens bancárias eletrônicas e transferências
eletrônicas, em conjunto com os respectivos agentes públicos
Ordenadores de Despesas.
                        Art. 3º. Os Ordenadores de Despesas serão
os  responsáveis  pela  homologação  dos  resultados  dos
processos licitatórios originários de suas respectivas pastas
e,  igualmente,  pela  ratificação  nos  casos  de  dispensa  e
inexigibilidade,  e  para  adjudicar  licitações  na  modalidade
pregão, quando houver recursos.
                        Art. 4º. Os Ordenadores de Despesa
exercerão as atividades sem prejuízo das demais atribuições
dos seus cargos ou funções.

     Art. 5º. A Controladoria-Geral do Município
exercerá o controle dos atos praticados pelos Ordenadores
de Despesas, visando ao fiel cumprimento deste Decreto e
da legislação aplicável.

     P a r á g r a f o  Ú n i c o .  O b r i g a - s e  a
Controladoria-Geral  do  Município  a  comunicar  o  Prefeito
Municipal  a  ocorrência  de  eventual  descumprimento  de
norma  estabelecida  neste  Decreto,  da  qual  t iver
conhecimento.
                        Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data
de  sua  publicação,  ficando  revogadas  expressamente  as
disposições constantes do Decreto Municipal nº 122, de 25
de maio de 2017.
 
                        Gabinete do Prefeito Municipal de Açailândia,
aos 16 (dezesseis) dias do mês de julho do ano de 2018 (dois
mil e dezoito).
 
                        Registre-se, publique-se e cumpra-se.

 
                                               J u s c e l i n o O l i v e i r a e
Si lva          
 

Prefeito Municipal
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IPSEMA

COMITÊ DE INVESTIMENTOS (CI)

CALENDÁRIO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DE 2018.

Calendário das Sessões Ordinárias de 2018. O Conselho Municipal de Previdência – CMP do IPSEMA informa para os
devidos fins de Direito e em Cumprimento à Legislação pertinente ao CMP/IPSEMA que as sessões ordinárias da referida
instituição estão aprovadas e previstas de acordo com o seguinte cronograma:

ANO DE 2018
MESES DIAS HORÁRIO
março 22 14:30H às 16:30h
abril 17
julho 19
setembro 20
novembro 22

 
As sessões acontecerão na sala de Reuniões do CMP, na sede do IPSEMA, localizado na Rua Goiás, nº 1888, Bairro Getat,
Açailândia/MA , CEP. 65.930-000. Atenciosamente, Conselheiros do CMP, Biênio 2018-2019.
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