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COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO

ADJUDICAÇÃO PP 062/2018

 
ADJUDICAÇÃO
O(A) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Açailândia, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais conferidas
pelo artigo 1º da Portaria nº 824/2018, exarada pelo Gabinete do Prefeito em 26 de junho de 2018, considerando o inteiro
teor dos autos do processo administrativo nº 9368/2018, que deu origem a licitação na modalidade Pregão Presencial nº
062/2018, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para confecção de
placas de sinalização viária vertical, placas de identificação de logradouros públicos e postes para suportes de placas, para
atender a necessidade do Município de Açailândia/MA de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo ,
e considerando ainda, o resultado do julgamento do processo licitatório acima identificado, adjudica o objeto supra à(s)
empresa(s):

NOME EMPRESARIAL: SEMA VIA IND. E COM. E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 10.767.905/0001-45
Endereço: RUA ACÁCIO PEREIRA DE CASTRO , 534, BOCA DA MATA, CEP 65917-031, IMPERATRIZ, MA
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P R E Ç O

UNITARIO
(R$)

P R E Ç O
TOTAL (R$)
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1 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 500 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade mínima de 5 (cinco) anos, legenda feita em
recorte  eletrônico  ou  impressão  digital  ou  impressão
digital  com vinil  destrutível  refletivo  com durabilidade
mínima  de  5  (cinco)  anos.  Modelo  (R-1  -  Parada
Obrigatória)

UNID. 400 R$  158,00 R $
 63.200,00

2 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 750 mm
X  750  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade mínima de 5 (cinco) anos, bordas feita em
recorte  eletrônico  ou  impressão  digital  ou  impressao
digital  com vinil  destrutível  refletivo  com durabilidade
mínima  de  5  (cinco)  anos.  Modelo  (R-2  –  Dê  a
Preferência)

UNID. 5 R$  158,00 R$  790,00

3 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 500 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade  mínima  de  5  (cinco)  anos,  bordas
vermelhas  feita  em  recorte  eletrônico  ou  impressão
digital ou impressão digital com vinil destrutível refletivo
com durabilidade mínima de 5 (cinco) anos e legenda
em recorte eletrônico ou impressão digital ou impressão
digital  com  vinil  preto  destrutível  não  refletivo  com
durabilidade mínima de 5 (cinco) anos Modelo (R-19 –
Velocidade Máxima permitida 30 km/h)

UNID. 20 R$  158,00 R$  3.160,00

4 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 500 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil preto refletivo grau comercial garantia
de  durabilidade  mínima  de  5  (cinco)  anos,  bordas
vermelhas  feita  em  recorte  eletrônico  ou  impressão
digital ou impressão digital com vinil destrutível refletivo
com durabilidade mínima de 5 (cinco) anos e legenda
em recorte eletrônico ou impressão digital ou impressão
digital com vinil destrutível não refletivo com durabilidade
mínima de 5 (cinco) anos Modelo (R-19 – Velocidade
Máxima permitida 40 km/h)

UNID. 20 R$  158,00 R$  3.160,00

5 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 500 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade  mínima  de  5  (cinco)  anos,  bordas
vermelhas  feita  em  recorte  eletrônico  ou  impressão
digital ou impressão digital com vinil destrutível refletivo
com durabilidade mínima de 5 (cinco) anos e legenda
em recorte eletrônico ou impressão digital ou impressão
digital  com  vinil  preto  destrutível  não  refletivo  com
durabilidade mínima de 5 (cinco) anos Modelo (R-5 a –
Proibido retornar à esquerda)

UNID. 10 R$  158,00 R$  1.580,00

6 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 500 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade  mínima  de  5  (cinco)  anos,  bordas
vermelhas  feita  em  recorte  eletrônico  ou  impressão
digital  com vinil  destrutível  refletivo  com durabilidade
mínima  de  5  (cinco)  anos  e  legenda  em  recorte
eletrônico ou impressão digital com vinil preto destrutível
não refletivo com durabilidade mínima de 5 (cinco) anos
Modelo (R-5 b – Proibido retornar à direita)

UNID. 10 R$  158,00 R$  1.580,00
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7 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 500 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade  mínima  de  5  (cinco)  anos,  bordas
vermelhas  feita  em  recorte  eletrônico  ou  impressão
digital  com vinil  destrutível  refletivo  com durabilidade
mínima  de  5  (cinco)  anos  e  legenda  em  recorte
eletrônico ou impressão digital com vinil preto destrutível
não refletivo com durabilidade mínima de 5 (cinco) anos
Modelo (R-3 – Sentido Proibido)

UNID. 30 R$  158,00 R$  4.740,00

8 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 500 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade  mínima  de  5  (cinco)  anos,  bordas
vermelhas  feita  em  recorte  eletrônico  ou  impressão
digital  com vinil  destrutível  refletivo  com durabilidade
mínima  de  5  (cinco)  anos  e  legenda  em  recorte
eletrônico ou impressão digital com vinil preto destrutível
não refletivo com durabilidade mínima de 5 (cinco) anos
Modelo (R-4 a – Proibido virar à esquerda)

UNID. 50 R$  158,00 R$  7.900,00

9 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 500 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade  mínima  de  5  (cinco)  anos,  bordas
vermelhas  feita  em  recorte  eletrônico  ou  impressão
digital  com vinil  destrutível  refletivo  com durabilidade
mínima  de  5  (cinco)  anos  e  legenda  em  recorte
eletrônico ou impressão digital com vinil preto destrutível
não refletivo com durabilidade mínima de 5 (cinco) anos
Modelo (R-4 b – Proibido virar à direita)

UNID. 50 R$  158,00 R$  7.900,00

10 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 500 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade  mínima  de  5  (cinco)  anos,  bordas
vermelhas  feita  em  recorte  eletrônico  ou  impressão
digital  com vinil  destrutível  refletivo  com durabilidade
mínima  de  5  (cinco)  anos  e  legenda  em  recorte
eletrônico ou impressão digital com vinil preto destrutível
não refletivo com durabilidade mínima de 5 (cinco) anos
Modelo (R-6 a estacionamento proibido)

UNID. 100 R$  158,00 R $
 15.800,00

11 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 500 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade  mínima  de  5  (cinco)  anos,  bordas
vermelhas  feita  em  recorte  eletrônico  ou  impressão
digital  com vinil  destrutível  refletivo  com durabilidade
mínima  de  5  (cinco)  anos  e  legenda  em  recorte
eletrônico ou impressão digital com vinil preto destrutível
não refletivo com durabilidade mínima de 5 (cinco) anos
Modelo (R-6b Estacionamento Regulamentado)

UNID. 30 R$  158,00 R$  4.740,00

12 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 500 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade  mínima  de  5  (cinco)  anos,  bordas
vermelhas  feita  em  recorte  eletrônico  ou  impressão
digital  com vinil  destrutível  refletivo  com durabilidade
mínima  de  5  (cinco)  anos  e  legenda  em  recorte
eletrônico ou impressão digital com vinil preto destrutível
não refletivo com durabilidade mínima de 5 (cinco) anos
Modelo (R-6c Proibido Parar e estacionar)

UNID. 20 R$  158,00 R$  3.160,00
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13 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 500 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade  mínima  de  5  (cinco)  anos,  bordas
vermelhas  feita  em  recorte  eletrônico  ou  impressão
digital  com vinil  destrutível  refletivo  com durabilidade
mínima  de  5  (cinco)  anos  e  legenda  em  recorte
eletrônico ou impressão digital com vinil preto destrutível
não refletivo com durabilidade mínima de 5 (cinco) anos
Modelo (R-24b Passagem obrigatória)

UNID. 5 R$  158,00 R$  790,00

14 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 500 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade  mínima  de  5  (cinco)  anos,  bordas
vermelhas  feita  em  recorte  eletrônico  ou  impressão
digital  com vinil  destrutível  refletivo  com durabilidade
mínima  de  5  (cinco)  anos  e  legenda  em  recorte
eletrônico ou impressão digital com vinil preto destrutível
não refletivo com durabilidade mínima de 5 (cinco) anos
Modelo (R-25a Vire a Esquerda)

UNID. 20 R$  158,00 R$  3.160,00

15 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 500 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade  mínima  de  5  (cinco)  anos,  bordas
vermelhas  feita  em  recorte  eletrônico  ou  impressão
digital  com vinil  destrutível  refletivo  com durabilidade
mínima  de  5  (cinco)  anos  e  legenda  em  recorte
eletrônico ou impressão digital com vinil preto destrutível
não refletivo com durabilidade mínima de 5 (cinco) anos
Modelo (R-25b Vire a Direita)

UNID. 20 R$  158,00 R$  3.160,00

16 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 500 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade  mínima  de  5  (cinco)  anos,  bordas
vermelhas  feita  em  recorte  eletrônico  ou  impressão
digital  com vinil  destrutível  refletivo  com durabilidade
mínima  de  5  (cinco)  anos  e  legenda  em  recorte
eletrônico ou impressão digital com vinil preto destrutível
não refletivo com durabilidade mínima de 5 (cinco) anos
Modelo (R-25c Siga em frente ou a esquerda)

UNID. 150 R$  158,00 R $
 23.700,00

17 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 500 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade  mínima  de  5  (cinco)  anos,  bordas
vermelhas  feita  em  recorte  eletrônico  ou  impressão
digital  com vinil  destrutível  refletivo  com durabilidade
mínima  de  5  (cinco)  anos  e  legenda  em  recorte
eletrônico ou impressão digital com vinil preto destrutível
não refletivo com durabilidade mínima de 5 (cinco) anos
Modelo (R-25d Siga em frente ou a direita)

UNID. 150 R$  158,00 R $
 23.700,00

18 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 500 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade  mínima  de  5  (cinco)  anos,  bordas
vermelhas  feita  em  recorte  eletrônico  ou  impressão
digital  com vinil  destrutível  refletivo  com durabilidade
mínima  de  5  (cinco)  anos  e  legenda  em  recorte
eletrônico ou impressão digital com vinil preto destrutível
não refletivo com durabilidade mínima de 5 (cinco) anos
Modelo (R-26 Siga em frente)

UNID. 20 R$  158,00 R$  3.160,00
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19 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 500 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade  mínima  de  5  (cinco)  anos,  bordas
vermelhas  feita  em  recorte  eletrônico  ou  impressão
digital  com vinil  destrutível  refletivo  com durabilidade
mínima  de  5  (cinco)  anos  e  legenda  em  recorte
eletrônico ou impressão digital com vinil preto destrutível
não refletivo com durabilidade mínima de 5 (cinco) anos
Modelo (R-28 Duplo sentido de circulação)

UNID. 20 R$  158,00 R$  3.160,00

20 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 500 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade  mínima  de  5  (cinco)  anos,  bordas
vermelhas  feita  em  recorte  eletrônico  ou  impressão
digital  com vinil  destrutível  refletivo  com durabilidade
mínima  de  5  (cinco)  anos  e  legenda  em  recorte
eletrônico ou impressão digital com vinil preto destrutível
não refletivo com durabilidade mínima de 5 (cinco) anos
Modelo (R-33 Sentido de circulação na Rotatória)

UNID. 5 R$  158,00 R$  790,00

21 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 500 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade mínima de 5 (cinco) anos, e legenda em
recorte eletrônico ou impressão digital  com vinil  preto
destrutível não refletivo com durabilidade mínima de 5
(cinco) anos Modelo (A-14 Semáforo à Frente)

UNID. 20 R$  158,00 R$  3.160,00

22 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 500 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade mínima de 5 (cinco) anos, e legenda em
recorte eletrônico ou impressão digital  com vinil  preto
destrutível não refletivo com durabilidade mínima de 5
(cinco) anos Modelo (A-18 Saliência ou Lombada )

UNID. 100 R$  158,00 R $
 15.800,00

23 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 500 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade mínima de 5 (cinco) anos, e legenda em
recorte eletrônico ou impressão digital  com vinil  preto
destrutível não refletivo com durabilidade mínima de 5
(cinco) anos Modelo (A-32a Transito de pedestres)

UNID. 15 R$  158,00 R$  2.370,00

24 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 500 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade mínima de 5 (cinco) anos, e legenda em
recorte eletrônico ou impressão digital  com vinil  preto
destrutível não refletivo com durabilidade mínima de 5
(cinco) anos Modelo (A-33a Área Escolar)

UNID. 15 R$  158,00 R$  2.370,00

25 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 500 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade mínima de 5 (cinco) anos, e legenda em
recorte eletrônico ou impressão digital  com vinil  preto
destrutível não refletivo com durabilidade mínima de 5
(cinco)  anos  Modelo  (A-33b  Passagem sinalizada  de
escolares)

UNID. 100 R$  158,00 R $
 15.800,00
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26 POSTE  DE  AÇO  PARA  PLACA  DE  SINALIZAÇÃO:
Poste  em tubo  de  aço  galvanizado,  para  fixação  de
placas de regulamentação, advertência e indicação, com
3.50  mm  (três  metros  e  cinquenta  centímetros)  de
comprimento, diâmetro externo de 2" (duas polegadas) e
parede com espessura mínima de 1,5 mm (um milímetro
e  meio)  chapa  16.  A  base  deverá  conter  dois
chumbadores anti-giro de 15 cm com espessura mínima
de 2 mm (a chapa dos chumbadores) soldadas ao poste
a  20  cm  (  vinte  centímetros  )  da  base.  O  topo
(extremidade oposta) deverá conter / chapéu em PVC
ou plástico para proteção contra infiltração de água cada
poste  será  acompanhado  de  02  parafusos  cabeça
francesa galvanizado de 3” (3 polegadas) (durabilidade
mínimo 5 anos)

UNID. 975 R$  110,00 R $
 107.250,00

27 POSTE  DE  AÇO  PARA  PLACA  DE  SINALIZAÇÃO:
Poste  em tubo  de  aço  galvanizado,  para  fixação  de
placas de regulamentação, advertência e indicação, com
3.50  mm  (três  metros  e  cinquenta  centímetros)  de
comprimento, diâmetro externo de 2" (duas polegadas) e
parede com espessura mínima de 1,5 mm (um milímetro
e  meio)  chapa  16.  A  base  deverá  conter  dois
chumbadores anti-giro de 15 cm com espessura mínima
de 2 mm (a chapa dos chumbadores) soldadas ao poste
a  20  cm  (  vinte  centímetros  )  da  base.  O  topo
(extremidade oposta) deverá conter / chapéu em PVC
ou plástico para proteção contra infiltração de água cada
poste  será  acompanhado  de  02  parafusos  cabeça
francesa galvanizado de 3” (3 polegadas) (durabilidade
mínimo 5 anos) COTA RESERVADA PARA ME E EPP,
NOS  TERMOS  DO  ART  48,  INCISO  III,  DA  LEI
123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

UNID. 325 R$  110,00 R $
 35.750,00

28 Confecção  de  Placas  de  identificação  de  logradouro
público, em chapa de aço galvanizada nº 18 (espessura
de 1,25 mm) no formato retangular medindo 250 mm X
500  mm  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade  mínima  de  3  (três)  anos  na  cor  Azul
Bandeira,  legenda  feita  em  recorte  eletrônico  ou
impressão  digital  com vinil  refletivo  com durabilidade
mínima de 5 (cinco) anos, fonte padrão DNIT.Série A,
Série

UNID. 100 R$  158,00 R $
 15.800,00

29 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 700 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade  mínima  de  3  (três)  anos,  legenda  em
recorte  eletrônico  ou  impressão  digital  com  vinil
destrutível não refletivo com durabilidade mínima de 5
(cinco)  anos  Modelo  (Código  R  –  6b  –  C.T.B.
Estacionamento Regulamentado) onde deverá conter os
dizeres:- Área Azul;- Área Verde;- Exclusivo Deficiente
Físico;-  Exclusivo Idoso;-  Ambulância;-  Táxi;-  Carga e
descarga- Farmácia;- Rotativo 15 min;Ou ainda outros
dizeres conforme solicitado pelo DMT, em película preta
não refletiva proporcional à área delimitada.

UNID. 100 R$  158,00 R $
 15.800,00

30 Placa para sinalização viária em chapa 18 galvanizada
(espessura  1,25mm),  com  as  bordas/arestas
arredondadas  e  revertida  com  vinil  refletivo  grau
comercial garantia de durabilidade mínima de 5 (cinco)
anos,  bordas  e  legendas  em  recorte  eletrônico  ou
impressão  digital  com  vinil  destrutível  refletivo  com
durabilidade  mínima  de  5  (cinco)  anos,  com dizeres
conforme  solicitado  pelo  DMT,  obedecendo  critérios
acima  estabelecidos  proporcional  a  área  delimitada
estipulada em m².

MT² 100 R$  158,00 R $
 15.800,00
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31 Adesivo  em  vinil  refletivo  para  sinalização,  grau
comercial  (durabilidade  mínimo  5  anos)

MT² 100 R$  78,00 R$  7.800,00

VALOR TOTAL R$  417.030,00
VALOR GLOBAL R$  417.030,00

Por fim, cumpri destacar que fica resguardado o poder executivo municipal de Açailândia-MA, representado pelo prefeito
municipal, o direito de revogar esta licitação por razões de interesse público, suficiente para justificar tal conduta, devendo
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocações de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado,
conforme preceitua o artigo 49, da Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações.
Açailândia-MA, 18 de Setembro de 2018.

SIMONE PEREIRA CARVALHO DOS SANTOS
PREGOEIRO(A)

 

ATO CONVOCATÓRIO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

AVISO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO PP 062/2018

AVISO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO
O(A) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Açailândia, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais conferidas
pelo artigo 1º da Portaria nº 824/2018, exarada pelo Gabinete do Prefeito em 26 de junho de 2018, considerando o inteiro
teor dos autos do processo administrativo nº 9368/2018, que deu origem a licitação na modalidade Pregão Presencial nº
062/2018, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para confecção de
placas de sinalização viária vertical, placas de identificação de logradouros públicos e postes para suportes de placas, para
atender a necessidade do Município de Açailândia/MA de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo ,
Considerando que o critério de julgamento das propostas de preços determinado pelo edital da licitação acima identificada
foi  do  tipo  Menor  Preço  (por  item),  obtivemos assim a  seguinte  classificação  do  presente  processo  licitatório  à(s)
empresa(s):

NOME EMPRESARIAL: SEMA VIA IND. E COM. E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 10.767.905/0001-45
Endereço: RUA ACÁCIO PEREIRA DE CASTRO , 534, BOCA DA MATA, CEP 65917-031, IMPERATRIZ, MA
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P R E Ç O

UNITARIO
(R$)

P R E Ç O
TOTAL (R$)

1 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 500 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade mínima de 5 (cinco) anos, legenda feita em
recorte  eletrônico  ou  impressão  digital  ou  impressão
digital  com vinil  destrutível  refletivo  com durabilidade
mínima  de  5  (cinco)  anos.  Modelo  (R-1  -  Parada
Obrigatória)

UNID. 400 R$  158,00 R $
 63.200,00

2 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 750 mm
X  750  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade mínima de 5 (cinco) anos, bordas feita em
recorte  eletrônico  ou  impressão  digital  ou  impressao
digital  com vinil  destrutível  refletivo  com durabilidade
mínima  de  5  (cinco)  anos.  Modelo  (R-2  –  Dê  a
Preferência)

UNID. 5 R$  158,00 R$  790,00
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3 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 500 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade  mínima  de  5  (cinco)  anos,  bordas
vermelhas  feita  em  recorte  eletrônico  ou  impressão
digital ou impressão digital com vinil destrutível refletivo
com durabilidade mínima de 5 (cinco) anos e legenda
em recorte eletrônico ou impressão digital ou impressão
digital  com  vinil  preto  destrutível  não  refletivo  com
durabilidade mínima de 5 (cinco) anos Modelo (R-19 –
Velocidade Máxima permitida 30 km/h)

UNID. 20 R$  158,00 R$  3.160,00

4 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 500 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil preto refletivo grau comercial garantia
de  durabilidade  mínima  de  5  (cinco)  anos,  bordas
vermelhas  feita  em  recorte  eletrônico  ou  impressão
digital ou impressão digital com vinil destrutível refletivo
com durabilidade mínima de 5 (cinco) anos e legenda
em recorte eletrônico ou impressão digital ou impressão
digital com vinil destrutível não refletivo com durabilidade
mínima de 5 (cinco) anos Modelo (R-19 – Velocidade
Máxima permitida 40 km/h)

UNID. 20 R$  158,00 R$  3.160,00

5 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 500 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade  mínima  de  5  (cinco)  anos,  bordas
vermelhas  feita  em  recorte  eletrônico  ou  impressão
digital ou impressão digital com vinil destrutível refletivo
com durabilidade mínima de 5 (cinco) anos e legenda
em recorte eletrônico ou impressão digital ou impressão
digital  com  vinil  preto  destrutível  não  refletivo  com
durabilidade mínima de 5 (cinco) anos Modelo (R-5 a –
Proibido retornar à esquerda)

UNID. 10 R$  158,00 R$  1.580,00

6 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 500 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade  mínima  de  5  (cinco)  anos,  bordas
vermelhas  feita  em  recorte  eletrônico  ou  impressão
digital  com vinil  destrutível  refletivo  com durabilidade
mínima  de  5  (cinco)  anos  e  legenda  em  recorte
eletrônico ou impressão digital com vinil preto destrutível
não refletivo com durabilidade mínima de 5 (cinco) anos
Modelo (R-5 b – Proibido retornar à direita)

UNID. 10 R$  158,00 R$  1.580,00

7 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 500 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade  mínima  de  5  (cinco)  anos,  bordas
vermelhas  feita  em  recorte  eletrônico  ou  impressão
digital  com vinil  destrutível  refletivo  com durabilidade
mínima  de  5  (cinco)  anos  e  legenda  em  recorte
eletrônico ou impressão digital com vinil preto destrutível
não refletivo com durabilidade mínima de 5 (cinco) anos
Modelo (R-3 – Sentido Proibido)

UNID. 30 R$  158,00 R$  4.740,00
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8 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 500 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade  mínima  de  5  (cinco)  anos,  bordas
vermelhas  feita  em  recorte  eletrônico  ou  impressão
digital  com vinil  destrutível  refletivo  com durabilidade
mínima  de  5  (cinco)  anos  e  legenda  em  recorte
eletrônico ou impressão digital com vinil preto destrutível
não refletivo com durabilidade mínima de 5 (cinco) anos
Modelo (R-4 a – Proibido virar à esquerda)

UNID. 50 R$  158,00 R$  7.900,00

9 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 500 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade  mínima  de  5  (cinco)  anos,  bordas
vermelhas  feita  em  recorte  eletrônico  ou  impressão
digital  com vinil  destrutível  refletivo  com durabilidade
mínima  de  5  (cinco)  anos  e  legenda  em  recorte
eletrônico ou impressão digital com vinil preto destrutível
não refletivo com durabilidade mínima de 5 (cinco) anos
Modelo (R-4 b – Proibido virar à direita)

UNID. 50 R$  158,00 R$  7.900,00

10 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 500 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade  mínima  de  5  (cinco)  anos,  bordas
vermelhas  feita  em  recorte  eletrônico  ou  impressão
digital  com vinil  destrutível  refletivo  com durabilidade
mínima  de  5  (cinco)  anos  e  legenda  em  recorte
eletrônico ou impressão digital com vinil preto destrutível
não refletivo com durabilidade mínima de 5 (cinco) anos
Modelo (R-6 a estacionamento proibido)

UNID. 100 R$  158,00 R $
 15.800,00

11 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 500 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade  mínima  de  5  (cinco)  anos,  bordas
vermelhas  feita  em  recorte  eletrônico  ou  impressão
digital  com vinil  destrutível  refletivo  com durabilidade
mínima  de  5  (cinco)  anos  e  legenda  em  recorte
eletrônico ou impressão digital com vinil preto destrutível
não refletivo com durabilidade mínima de 5 (cinco) anos
Modelo (R-6b Estacionamento Regulamentado)

UNID. 30 R$  158,00 R$  4.740,00

12 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 500 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade  mínima  de  5  (cinco)  anos,  bordas
vermelhas  feita  em  recorte  eletrônico  ou  impressão
digital  com vinil  destrutível  refletivo  com durabilidade
mínima  de  5  (cinco)  anos  e  legenda  em  recorte
eletrônico ou impressão digital com vinil preto destrutível
não refletivo com durabilidade mínima de 5 (cinco) anos
Modelo (R-6c Proibido Parar e estacionar)

UNID. 20 R$  158,00 R$  3.160,00

13 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 500 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade  mínima  de  5  (cinco)  anos,  bordas
vermelhas  feita  em  recorte  eletrônico  ou  impressão
digital  com vinil  destrutível  refletivo  com durabilidade
mínima  de  5  (cinco)  anos  e  legenda  em  recorte
eletrônico ou impressão digital com vinil preto destrutível
não refletivo com durabilidade mínima de 5 (cinco) anos
Modelo (R-24b Passagem obrigatória)

UNID. 5 R$  158,00 R$  790,00
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14 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 500 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade  mínima  de  5  (cinco)  anos,  bordas
vermelhas  feita  em  recorte  eletrônico  ou  impressão
digital  com vinil  destrutível  refletivo  com durabilidade
mínima  de  5  (cinco)  anos  e  legenda  em  recorte
eletrônico ou impressão digital com vinil preto destrutível
não refletivo com durabilidade mínima de 5 (cinco) anos
Modelo (R-25a Vire a Esquerda)

UNID. 20 R$  158,00 R$  3.160,00

15 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 500 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade  mínima  de  5  (cinco)  anos,  bordas
vermelhas  feita  em  recorte  eletrônico  ou  impressão
digital  com vinil  destrutível  refletivo  com durabilidade
mínima  de  5  (cinco)  anos  e  legenda  em  recorte
eletrônico ou impressão digital com vinil preto destrutível
não refletivo com durabilidade mínima de 5 (cinco) anos
Modelo (R-25b Vire a Direita)

UNID. 20 R$  158,00 R$  3.160,00

16 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 500 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade  mínima  de  5  (cinco)  anos,  bordas
vermelhas  feita  em  recorte  eletrônico  ou  impressão
digital  com vinil  destrutível  refletivo  com durabilidade
mínima  de  5  (cinco)  anos  e  legenda  em  recorte
eletrônico ou impressão digital com vinil preto destrutível
não refletivo com durabilidade mínima de 5 (cinco) anos
Modelo (R-25c Siga em frente ou a esquerda)

UNID. 150 R$  158,00 R $
 23.700,00

17 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 500 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade  mínima  de  5  (cinco)  anos,  bordas
vermelhas  feita  em  recorte  eletrônico  ou  impressão
digital  com vinil  destrutível  refletivo  com durabilidade
mínima  de  5  (cinco)  anos  e  legenda  em  recorte
eletrônico ou impressão digital com vinil preto destrutível
não refletivo com durabilidade mínima de 5 (cinco) anos
Modelo (R-25d Siga em frente ou a direita)

UNID. 150 R$  158,00 R $
 23.700,00

18 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 500 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade  mínima  de  5  (cinco)  anos,  bordas
vermelhas  feita  em  recorte  eletrônico  ou  impressão
digital  com vinil  destrutível  refletivo  com durabilidade
mínima  de  5  (cinco)  anos  e  legenda  em  recorte
eletrônico ou impressão digital com vinil preto destrutível
não refletivo com durabilidade mínima de 5 (cinco) anos
Modelo (R-26 Siga em frente)

UNID. 20 R$  158,00 R$  3.160,00

19 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 500 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade  mínima  de  5  (cinco)  anos,  bordas
vermelhas  feita  em  recorte  eletrônico  ou  impressão
digital  com vinil  destrutível  refletivo  com durabilidade
mínima  de  5  (cinco)  anos  e  legenda  em  recorte
eletrônico ou impressão digital com vinil preto destrutível
não refletivo com durabilidade mínima de 5 (cinco) anos
Modelo (R-28 Duplo sentido de circulação)

UNID. 20 R$  158,00 R$  3.160,00
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20 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 500 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade  mínima  de  5  (cinco)  anos,  bordas
vermelhas  feita  em  recorte  eletrônico  ou  impressão
digital  com vinil  destrutível  refletivo  com durabilidade
mínima  de  5  (cinco)  anos  e  legenda  em  recorte
eletrônico ou impressão digital com vinil preto destrutível
não refletivo com durabilidade mínima de 5 (cinco) anos
Modelo (R-33 Sentido de circulação na Rotatória)

UNID. 5 R$  158,00 R$  790,00

21 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 500 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade mínima de 5 (cinco) anos, e legenda em
recorte eletrônico ou impressão digital  com vinil  preto
destrutível não refletivo com durabilidade mínima de 5
(cinco) anos Modelo (A-14 Semáforo à Frente)

UNID. 20 R$  158,00 R$  3.160,00

22 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 500 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade mínima de 5 (cinco) anos, e legenda em
recorte eletrônico ou impressão digital  com vinil  preto
destrutível não refletivo com durabilidade mínima de 5
(cinco) anos Modelo (A-18 Saliência ou Lombada )

UNID. 100 R$  158,00 R $
 15.800,00

23 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 500 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade mínima de 5 (cinco) anos, e legenda em
recorte eletrônico ou impressão digital  com vinil  preto
destrutível não refletivo com durabilidade mínima de 5
(cinco) anos Modelo (A-32a Transito de pedestres)

UNID. 15 R$  158,00 R$  2.370,00

24 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 500 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade mínima de 5 (cinco) anos, e legenda em
recorte eletrônico ou impressão digital  com vinil  preto
destrutível não refletivo com durabilidade mínima de 5
(cinco) anos Modelo (A-33a Área Escolar)

UNID. 15 R$  158,00 R$  2.370,00

25 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 500 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade mínima de 5 (cinco) anos, e legenda em
recorte eletrônico ou impressão digital  com vinil  preto
destrutível não refletivo com durabilidade mínima de 5
(cinco)  anos  Modelo  (A-33b  Passagem sinalizada  de
escolares)

UNID. 100 R$  158,00 R $
 15.800,00
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26 POSTE  DE  AÇO  PARA  PLACA  DE  SINALIZAÇÃO:
Poste  em tubo  de  aço  galvanizado,  para  fixação  de
placas de regulamentação, advertência e indicação, com
3.50  mm  (três  metros  e  cinquenta  centímetros)  de
comprimento, diâmetro externo de 2" (duas polegadas) e
parede com espessura mínima de 1,5 mm (um milímetro
e  meio)  chapa  16.  A  base  deverá  conter  dois
chumbadores anti-giro de 15 cm com espessura mínima
de 2 mm (a chapa dos chumbadores) soldadas ao poste
a  20  cm  (  vinte  centímetros  )  da  base.  O  topo
(extremidade oposta) deverá conter / chapéu em PVC
ou plástico para proteção contra infiltração de água cada
poste  será  acompanhado  de  02  parafusos  cabeça
francesa galvanizado de 3” (3 polegadas) (durabilidade
mínimo 5 anos)

UNID. 975 R$  110,00 R $
 107.250,00

27 POSTE  DE  AÇO  PARA  PLACA  DE  SINALIZAÇÃO:
Poste  em tubo  de  aço  galvanizado,  para  fixação  de
placas de regulamentação, advertência e indicação, com
3.50  mm  (três  metros  e  cinquenta  centímetros)  de
comprimento, diâmetro externo de 2" (duas polegadas) e
parede com espessura mínima de 1,5 mm (um milímetro
e  meio)  chapa  16.  A  base  deverá  conter  dois
chumbadores anti-giro de 15 cm com espessura mínima
de 2 mm (a chapa dos chumbadores) soldadas ao poste
a  20  cm  (  vinte  centímetros  )  da  base.  O  topo
(extremidade oposta) deverá conter / chapéu em PVC
ou plástico para proteção contra infiltração de água cada
poste  será  acompanhado  de  02  parafusos  cabeça
francesa galvanizado de 3” (3 polegadas) (durabilidade
mínimo 5 anos) COTA RESERVADA PARA ME E EPP,
NOS  TERMOS  DO  ART  48,  INCISO  III,  DA  LEI
123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

UNID. 325 R$  110,00 R $
 35.750,00

28 Confecção  de  Placas  de  identificação  de  logradouro
público, em chapa de aço galvanizada nº 18 (espessura
de 1,25 mm) no formato retangular medindo 250 mm X
500  mm  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade  mínima  de  3  (três)  anos  na  cor  Azul
Bandeira,  legenda  feita  em  recorte  eletrônico  ou
impressão  digital  com vinil  refletivo  com durabilidade
mínima de 5 (cinco) anos, fonte padrão DNIT.Série A,
Série

UNID. 100 R$  158,00 R $
 15.800,00

29 Confecção de Placas para sinalização viária em chapa
18 galvanizada (espessura 1,25mm), tamanho 700 mm
X  500  mm,  com  as  bordas/arestas  arredondadas  e
revertida com vinil refletivo grau comercial garantia de
durabilidade  mínima  de  3  (três)  anos,  legenda  em
recorte  eletrônico  ou  impressão  digital  com  vinil
destrutível não refletivo com durabilidade mínima de 5
(cinco)  anos  Modelo  (Código  R  –  6b  –  C.T.B.
Estacionamento Regulamentado) onde deverá conter os
dizeres:- Área Azul;- Área Verde;- Exclusivo Deficiente
Físico;-  Exclusivo Idoso;-  Ambulância;-  Táxi;-  Carga e
descarga- Farmácia;- Rotativo 15 min;Ou ainda outros
dizeres conforme solicitado pelo DMT, em película preta
não refletiva proporcional à área delimitada.

UNID. 100 R$  158,00 R $
 15.800,00

30 Placa para sinalização viária em chapa 18 galvanizada
(espessura  1,25mm),  com  as  bordas/arestas
arredondadas  e  revertida  com  vinil  refletivo  grau
comercial garantia de durabilidade mínima de 5 (cinco)
anos,  bordas  e  legendas  em  recorte  eletrônico  ou
impressão  digital  com  vinil  destrutível  refletivo  com
durabilidade  mínima  de  5  (cinco)  anos,  com dizeres
conforme  solicitado  pelo  DMT,  obedecendo  critérios
acima  estabelecidos  proporcional  a  área  delimitada
estipulada em m².

MT² 100 R$  158,00 R $
 15.800,00
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31 Adesivo  em  vinil  refletivo  para  sinalização,  grau
comercial  (durabilidade  mínimo  5  anos)

MT² 100 R$  78,00 R$  7.800,00

VALOR TOTAL R$  417.030,00
VALOR GLOBAL R$  417.030,00

Açailândia-MA, 18 de Setembro de 2018.

SIMONE PEREIRA CARVALHO DOS SANTOS
PREGOEIRO(A)

 

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO P P Nº 064/2018 – REGISTRO
DE PREÇOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº  064/2018  –  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  177/2018,
Decreto Municipal nº 140/2017 e alterações posteriores , e
subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores, fará realizar no dia 02 de outubro de
2018 às 09:00h (nove horas),  a licitação na modalidade
Pregão Presencial nº 064/2018, do tipo Menor Preço (por
item), tendo por objeto o registro de preços para eventual
contratação de empresa especializada para prestação de
serviços  de  manutenção  preventiva  e  corretiva  com
fornecimento de peças para equipamentos odontológicos,
hospitalares,  laboratoriais  e  acessórios  espelhados  da
Rede de Saúde do Município de Açailândia.  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 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), 18 de setembro
de 2018.
 
 

SIMONE PEREIRA CARVALHO DOS SANTOS
PREGOEIRA 

 
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2018.0822.1.

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2018.0822.1. PARTES: O
Município  de  Açailândia/MA,  através  da  Secretaria
Municipal  de  Saúde  e  a  empresa  C.  R.  de  Oliveira
Construções  Eireli  -  EPP.  OBJETO:  Contratação  de
pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de materiais de
construção em geral (mineral, elétrico, hidráulico, pintura,
acabamentos,  etc.)  destinados  a  pequenos  reparos,  de
interesse desta administração pública., BASE LEGAL: Lei
n° 8.666/93 e Lei Federal 10.520/2002 e suas alterações,
Pregão  Presencial  Nº  041/2017.  VALOR  TOTAL:
R$  358.396,29  (trezentos  e  cinquenta  e  oito  mil  e
trezentos  e  noventa  e  seis  reais  e  vinte  e  nove
centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de
2018 a contar da data de sua assinatura: 22 de agosto de
2018.  UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  10.302.0023.2.126 -
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ELEMENTO
DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO,
FONTE DE RECURSOS: 14 - Transferências de Recursos
do SUS, VALOR: R$ 26.049,29 (vinte e seis mil e quarenta
e  nove  reais  e  vinte  e  nove  centavos)  UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA:  10.302.0023.2.131  -  MANUTENÇÃO
DO  SAMU,  ELEMENTO  DA  DESPESA:  3.3.90.30.00  -
MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSOS: 14 -
Transferências  de  Recursos  do  SUS,  VALOR:
R$ 14.897,77 (quatorze mil e oitocentos e noventa e sete
rea i s  e  se ten ta  e  se te  cen tavos )  UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA:  10.122.0021.2.111  -  MANUTENÇÃO
DA  SECRETARIA  DE  SAÚDE,  ELEMENTO  DA
DESPESA:  3.3.90.30.00  -  MATERIAL  DE  CONSUMO,
FONTE  DE  RECURSOS:  02  -  Receita  de  Impostos  e
Transferências  de  Impostos  Vinculos  à  Saúde,  VALOR:
R$  15.211,67  (quinze  mil  e  duzentos  e  onze  reais  e
sessenta e sete centavos)  UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
10.302.0023.2.130  -  MANUTENÇÃO  DA  UNIDADE  DE
PRONTO  ATENDIMENTO  -  UPA,  ELEMENTO  DA
DESPESA:  3.3.90.30.00  -  MATERIAL  DE  CONSUMO,
FONTE DE RECURSOS: 14 - Transferências de Recursos
do SUS, VALOR: R$ 15.049,82 (quinze mil e quarenta e
nove  reais  e  oitenta  e  dois  centavos)  UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 10.301.0022.2.117 - MANUTENÇÃO E
FUNCIONAMENTO  DAS  UNIDADES  BÁSICAS  DE
SAÚDE,  ELEMENTO  DA  DESPESA:  3.3.90.30.00  -
MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSOS: 14 -
Transferências  de  Recursos  do  SUS,  VALOR:
R$ 249.334,07 (duzentos e quarenta e nove mil e trezentos
e  trinta  e  quatro  reais  e  sete  centavos)  UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA:  10.304.0025.2.138  -  MANUTENÇÃO
DAS  AÇOES  DA  VIGILÂNCIA  EPIDEMIOLÓGICA,
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE
CONSUMO, FONTE DE RECURSOS: 14 - Transferências
de Recursos do SUS, VALOR: R$ 37.853,67 (trinta e sete
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mil e oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete
centavos) SIGNATÁRIOS: Kerly Rodrigues Cardoso , pela
Contratante: Silvio Rafael de Oliveira - C. R. de Oliveira
Construções  Eire l i  -  EPP,  pela  Cont ra tada.
ARQUIVAMENTO:  Arquivado  por  meios  próprios  na
Prefeitura  Municipal.  

 
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2018.0820.1.

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2018.0820.1. PARTES: O
Município  de  Açailândia/MA,  através  da  Secretaria
Municipal de Saúde e a empresa F. da C. Rocha e Cia
Ltda - EPP. OBJETO: Contratação de pessoa(s) jurídica(s)
para o fornecimento de materiais de construção em geral
(mineral,  elétrico,  hidráulico,  pintura,  acabamentos,  etc.)
destinados  a  pequenos  reparos,  de  interesse  desta
administração pública, BASE LEGAL: Lei n° 8.666/93 e Lei
Federal 10.520/2002 e suas alterações, Pregão Presencial
Nº  041/2017.  VALOR  TOTAL:  R$  470.567,93
(quatrocentos e setenta mil e quinhentos e sessenta e
sete  reais  e  noventa  e  três  centavos).  PRAZO  DE
VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2018 a contar da data
de  sua  assinatura:  20  de  agosto  de  2018.  UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 10.302.0023.2-126 MANUTENÇÃO DO
HOSPITAL  MUNICIPAL,  ELEMENTO  DA  DESPESA:
3.3.90.30.00.00  Material  de  Consumo,  FONTE  DE
RECURSOS: 14 - Transferências de Recursos do Sistema
Único de Saúde - SUS, VALOR: R$ 47.419,85 (quarenta e
sete mil e quatrocentos e dezenove reais e oitenta e cinco
c e n t a v o s )  U N I D A D E  O R Ç A M E N T Á R I A :
10.302.0023.2-126  MANUTENÇÃO  DO  HOSPITAL
MUNICIPAL, ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00
Material  de  Consumo,  FONTE  DE  RECURSOS:  14  -
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -
SUS,  VALOR:  R$  0 ,00  (ze ro  rea l )  UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA:  10.302.0023.2.131  -MANUTENÇÃO
DO  SAMU,  ELEMENTO  DA  DESPESA:  3.3.90.30.00  -
Material  de  Consumo,  FONTE  DE  RECURSOS:  14  -
Transferências  de  Recursos  do  SUS,  VALOR:
R$ 29.724,23  (vinte  e  nove  mil  e  setecentos  e  vinte  e
quatro  reais  e  vinte  e  três  centavos)  UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA:  10.122.0021.2.111  -  MANUTENÇÃO
DA  SECRETARIA  DE  SAÚDE,  ELEMENTO  DA
DESPESA:  3.3.90.30.00 - Material de Consumo, FONTE
DE  RECURSOS:  02  -  Rece i tas  de  Impostos  r
Transferências de Impostos Vinculados à Saúde, VALOR:
R$ 29.726,96 (vinte e nove mil e setecentos e vinte e seis
rea i s  e  noven ta  e  se i s  cen tavos )  UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA:  10.302.0023.2.130  -  MANUTENÇÃO
DA  UNIDADE  DE  PRONTO  ATENDIMENTO  -  UPA,
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE
CONSUMO, FONTE DE RECURSOS: 14 - Transferências
de Recursos do SUS, VALOR: R$ 29.724,23 (vinte e nove
mil  e  setecentos  e  vinte  e  quatro  reais  e  vinte  e  três
c e n t a v o s )  U N I D A D E  O R Ç A M E N T Á R I A :
10.301.0022.2.117 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO
DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ELEMENTO DA
DESPESA:  3.3.90.30.00  -  MATERIAL  DE  CONSUMO,
FONTE DE RECURSOS: 14 - Transferências de Recursos
do SUS, VALOR:  R$ 275.475,11 (duzentos e setenta e
cinco mil  e quatrocentos e setenta e cinco reais e onze
c e n t a v o s )  U N I D A D E  O R Ç A M E N T Á R I A :

10.304.0025.2.138  -  MANUTENÇÃO  DAS  AÇÕES  DA
VIGILÂNCIA  EPIDEMIOLÓGICA,  ELEMENTO  DA
DESPESA:  3.3.90.30.00  -  MATERIAL  DE  CONSUMO,
FONTE DE RECURSOS: 14 - Transferências de Recursos
do SUS, VALOR:  R$ 58.497,55 (cinquenta e oito  mil  e
quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco
centavos) SIGNATÁRIOS: Kerly Rodrigues Cardoso , pela
Contratante: FRANCISCO DA CONCEIÇÃO ROCHA - F.
da  C.  Rocha  e  Cia  Ltda  -  EPP,  pela  Contratada.
ARQUIVAMENTO:  Arquivado  por  meios  próprios  na
Prefeitura  Municipal.  

 
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2018.0830.9.

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2018.0830.9. PARTES: O
Município  de  Açailândia/MA,  através  da  Secretaria
Municipal  de Educação e a empresa C. R.  de Oliveira
Construções  Eireli  -  EPP.  OBJETO:  Contratação  de
pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de materiais de
construção em geral (mineral, elétrico, hidráulico, pintura,
acabamentos,  etc.)  destinados  a  pequenos  reparos,  de
interesse desta administração pública., BASE LEGAL: Lei
n° 8.666/93 e Lei Federal 10.520/2002 e suas alterações,
Pregão  Presencial  Nº  041/2017.  VALOR  TOTAL:
R$ 77.707,07 (setenta e sete mil  e setecentos e sete
reais e sete centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: Até 31 de
dezembro de 2018 a contar da data de sua assinatura: 30
de  agosto  de  2018.  UNIDADE  ORÇAMENTÁRIA:
12.361.0018.2.025  -  EXPANSÃO E  MUNUTENÇÃO DO
ENSINO  FUNDAMENTAL,  ELEMENTO  DA  DESPESA:
3.3.90.30.00  -  MATERIAL  DE  CONSUMO,  FONTE  DE
RECURSOS:  01  -  Rece i tas  de  Impos tos  e  de
Transferências  de  Impostos  Vinculados  à  Educação,
VALOR: R$ 9.286,88 (nove mil e duzentos e oitenta e seis
r e a i s  e  o i t e n t a  e  o i t o  c e n t a v o s )  U N I D A D E
ORÇAMENTÁRIA:  12.361.0018.2.065  -  MANUTENÇÃO
DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, ELEMENTO DA DESPESA:
3.3.90.30.00  -  MATERIAL  DE  CONSUMO,  FONTE  DE
RECURSOS: 15 - Transferências de Recursos do FNDE,
VALOR: R$ 8.543,80 (oito mil e quinhentos e quarenta e
três reais e oitenta centavos) UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
12.361.0018.2.196 -  MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40º  -
ENSINO  FUNDAMENTAL,  ELEMENTO  DA  DESPESA:
3.3.90.30.00  -  MATERIAL  DE  CONSUMO,  FONTE  DE
RECURSOS: 05 - Complementação do FUNDEB, VALOR:
R$ 21.159,88 (vinte e um mil e cento e cinquenta e nove
r e a i s  e  o i t e n t a  e  o i t o  c e n t a v o s )  U N I D A D E
ORÇAMENTÁRIA:  12.365.0020.2.108  -  MANUTENÇÃO
DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL, ELEMENTO DA
DESPESA:  3.3.90.30.00  -  MATERIAL  DE  CONSUMO,
FONTE  DE  RECURSOS:  05  -  Complementação  do
FUNDEB,  VALOR:  R$  26.498,41  (vinte  e  seis  mil  e
quatrocentos  e  noventa  e  oito  reais  e  quarenta  e  um
c e n t a v o s )  U N I D A D E  O R Ç A M E N T Á R I A :
12.365.0020.2.042 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO NAS
MODALIDADES CRECHE E PRÉ-ESCOLA, ELEMENTO
DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO,
FONTE DE RECURSOS: 01 - Receitas de Impostos e de
Transferências  de  Impostos  Vinculados  à  Educação,
VALOR: R$ 12.218,10 (doze mil e duzentos e dezoito reais
e  dez  centavos)  SIGNATÁRIOS:  Maria  Luiza  Oliveira
Vieira, pela Contratante: Silvio Rafael de Oliveira - C. R. de
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Oliveira  Construções  Eireli  -  EPP,  pela  Contratada.
ARQUIVAMENTO:  Arquivado  por  meios  próprios  na
Prefeitura  Municipal.  

 
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2018.0917.2

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2018.0917.2. PARTES: O
Município  de  Açailândia/MA,  através  da  Secretaria
Municipal  de Economia e Finanças e a empresa IUTEC
REFRIGERAÇÃO EIRELI  -  EPP.  OBJETO:  Contratação
de pessoa(s) jurídica(s) especializada em manutenção em
condicionadores  de  Ar  e  refrigeração  em  geral  com
repos ição  de  pecas  de  in teresse  de  d iversas
Secretarias,BASE LEGAL: Lei n° 8.666/93 e Lei Federal
10.520/2002  e  suas  alterações,  Pregão  Presencial  Nº
018/2018. VALOR TOTAL: R$ 23.182,00 (vinte e três mil
e  cen to  e  o i ten ta  e  do is  rea is ) .PRAZO  DE
VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2018 a contar da data
de sua assinatura:  17 de setembro de 2018.  UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA:  04.122.0004.2-011-  Manutenção  e
Funcionamento  da  Secretar ia  de  Economia  e
Finanças,  ELEMENTO  DA  DESPESA:  3.3.90.30.00  -
Material  de  Consumo,  FONTE  DE  RECURSOS:  00  -
Recursos  Ordinários,  VALOR:  R$  9.487,00  (nove  mil  e
quatrocentos  e  oi tenta  e  sete  reais)  UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA:  04.122.0004.2-011  -  Manutenção  e
Funcionamento  da  Secretar ia  de  Economia  e
Finanças,  ELEMENTO  DA  DESPESA:3.3.90.39.00  -
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, FONTE DE
R E C U R S O S :  0 0  -  R e c u r s o s
Ordinários, VALOR: R$ 13.695,00 (treze mil e seiscentos e
noventa  e  cinco  reais)SIGNATÁRIOS:  Francisco  Alves
Vieira de Sá, pela Contratante: Acácio Silva dos Santos -
 IUTEC REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP, pela Contratada.
ARQUIVAMENTO:  Arquivado  por  meios  próprios  na
Prefeitura  Municipal.

 
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2018.0914.4

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2018.0914.4. PARTES: O
Município  de  Açailândia/MA,  através  da  Secretaria
Municipal de Saúde e a empresa Tecnofarma Tecnologia
Farmacêutica Ltda. OBJETO: Contratação de pessoa(s)
jurídica(s)  para  fornecimento  de  medicamentos  (uso
comum e especial) destinado a assistir a rede municipal de
saúde,  de  interesse  da  Secretaria  de  Saúde.,  BASE
LEGAL: Lei n° 8.666/93 e Lei Federal 10.520/2002 e suas
alterações,  Pregão  Presencial  Nº  058/2017.  VALOR
TOTAL: R$ 546.977,53 (quinhentos e quarenta e seis
mil e novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e
três  centavos).  PRAZO  DE  VIGÊNCIA:  Até  31  de
dezembro de 2018 a contar da data de sua assinatura: 18
d e  s e t e m b r o  d e  2 0 1 8 .  U N I D A D E
ORÇAMENTÁRIA:  10.303.0024.2-132  -  Assistência
F a r m a c ê u t i c a  B á s i c a ,  E L E M E N T O  D A
DESPESA:  3.3.90.30.00 - Material de Consumo, FONTE
DE  RECURSOS:  14  –  Transferências  de  Recursos  do
Sistema Único de Saúde – SUS, VALOR:  R$ 99.211,40
(noventa e nove mil e duzentos e onze reais e quarenta

c e n t a v o s )  U N I D A D E
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:  3.3.90.30.00 - Material de Consumo, FONTE
DE  RECURSOS:  14  –  Transferências  de  Recursos  do
Sistema Único de Saúde – SUS,VALOR:  R$ 344.931,14
(trezentos e quarenta e quatro mil e novecentos e trinta e
u m  r e a i s  e  q u a t o r z e  c e n t a v o s )  U N I D A D E
ORÇAMENTÁRIA: 10.301.0022.2-119 - Atenção Integral à
S a ú d e  d a  M u l h e r  -  P A I S M ,  E L E M E N T O  D A
DESPESA:  3.3.90.30.00 - Material de Consumo, FONTE
DE  RECURSOS:  14  –  Transferências  de  Recursos  do
Sistema Único de Saúde –  SUS,  VALOR:  R$ 2.815,00
(dois  mil  e  oitocentos  e  quinze  reais)  UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA:  10.302.0023.2-130  -  Manutenção  da
Unidade de Pronto Atendimento - UPA, ELEMENTO DA
DESPESA:  3.3.90.30.00 - Material de Consumo, FONTE
DE  RECURSOS:  14  –  Transferências  de  Recursos  do
Sistema Único de Saúde – SUS, VALOR: R$ 100.019,99
(cem  mi l  e  dezenove  rea is  e  noven ta  e  nove
centavos)SIGNATÁRIOS: Kerly  Rodrigues Cardoso,  pela
Contratante:  CLEITON  VIANA  DOS  SANTOS  -
 Tecnofarma  Tecnologia  Farmacêutica  Ltda,  pela
Contratada.  ARQUIVAMENTO:  Arquivado  por  meios
próprios  na  Prefeitura  Municipal.

 
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2018.0917.3

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2018.0917.3. PARTES: O
Município  de  Açailândia/MA,  através  da  Secretaria
Municipal  de  Administração  e  a  empresa  IUTEC
REFRIGERAÇÃO EIRELI  -  EPP.  OBJETO:  Contratação
de pessoa(s) jurídica(s) especializada em manutenção em
condicionadores  de  Ar  e  refrigeração  em  geral  com
repos ição  de  pecas  de  in teresse  de  d iversas
Secretarias,BASE LEGAL: Lei n° 8.666/93 e Lei Federal
10.520/2002  e  suas  alterações,  Pregão  Presencial  Nº
018/2018.  VALOR  TOTAL:  R$  6.425,00  (seis  mil  e
quatrocentos  e  vinte  e  cinco  reais).  PRAZO  DE
VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2018 a contar da data
de sua assinatura:  18 de setembro de 2018.  UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA:  04.122.0003.2-142  -  Manutenção  e
Func ionamen to  da  Sec re ta r i a  Mun ic ipa l  de
Administração, ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00 -
Material  de  Consumo,  FONTE  DE  RECURSOS:  00  -
Recursos  Ordinários,  VALOR:  R$  1.350,00  (um  mil  e
t r e z e n t o s  e  c i n q u e n t a  r e a i s )  U N I D A D E
ORÇAMENTÁRIA:  04.122.0003.2-142  -  Manutenção  e
Func ionamen to  da  Sec re ta r i a  Mun ic ipa l  de
Administração, ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00 -
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, FONTE DE
R E C U R S O S :  0 0  -  R e c u r s o s
Ordinários,  VALOR:  R$ 5.075,00 (cinco mil  e  setenta e
cinco  reais)  SIGNATÁRIOS:  Vera  Alves  Carvalho,  pela
Contratante:  Acácio  Si lva  dos  Santos  -  IUTEC
REFRIGERAÇÃO  EIRELI  -  EPP,  pela  Contratada.
ARQUIVAMENTO:  Arquivado  por  meios  próprios  na
Prefeitura  Municipal.  
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GABINETE DO PREFEITO
LEIS

LEI MUNICIPAL Nº 535, DE 06 DE AGOSTO DE 2018.

Declara como Entidade de Utilidade Pública a Associação
Amigos  da  Criança  e  do  Adolescente  de  Açailândia  -
AACDA, e dá 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 que me
foram conferidas por lei, sanciono e promulgo a seguinte
lei:
 

Art. 1°. Fica declarada como Entidade
de Utilidade Pública a Associação Amigos da Criança e do
Adolescente  de  Açailândia  -  AACDA,  entidade sem fins
lucrativos,  de  direito  privado,  com sede  e  foro  na  Rua
Avenida Contorno, n° 11, Qd. 34, Jardim Glória, Açailândia,
Estado do Maranhão, devidamente inscrita no CNPJ sob o
n° 25.236.495/0001-83.
 

Art.  2°.  A  entidade  ora  declarada
como  de  Utilidade  Pública,  salvo  motivo  devidamente
justificado, enviará, obrigatoriamente, até o dia 30 de abril
de cada ano, à Secretaria Municipal de Assistência Social e
à Câmara Municipal de Açailândia, relatório circunstanciado
das atividades do ano anterior.

 
Art.  3°.  Cessarão,  automaticamente,

os  efeitos  da  Declaração  de  Utilidade  Pública  prevista
nesta Lei, na hipótese da entidade:

 
                       I – Deixar de cumprir a exigência contida no
caput do artigo anterior;
                       II – Altere a finalidade para a qual foi
instituída ou se negue a cumpri-la;
                       I I I – Modi f ique seu estatuto ou sua
denominação  e  dentro  de  trinta  dias  contados  da
averbação  no  Cartório  de  Registro  de  Títulos  e
Documentos,  não  comunique  aos  órgãos  previstos  no
artigo anterior.
 

Art.  4°.  Esta Lei  entra  em vigor  na
data  de  sua  publicação,  revogadas  as  disposições  em
contrário.

 
Gabinete do Prefeito Municipal  de

Açailândia,  Estado do Maranhão, aos 06 (seis)  dias do
mês de agosto do ano de 2018 (dois mil e dezoito).
 

 
 

JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA
Prefeito

  

 
PORTARIAS

PORTARIA Nº 1103/2018 - GAB

O Prefeito Municipal de Açailândia, Estado do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais;
 

RESOLVE:
 

Art. 1º - Conceder licença para tratar de assuntos
particulares  sem remuneração,  pelo  prazo  de  02  (dois)
anos,  para  a  Sra.  EDIVANIA  PEREIRA  CORREA,
servidora pública municipal, concursada, investida no cargo
de Auxiliar de Serviços Geral, Portaria nº 385/2012 - NOM,
em  conformidade  com  art.  69  do  Estatuto  do  Servidor
Público do Município de Açailândia – LC nº 001/93.
 
Art.  2°  –  Esta  Portaria  entra  em vigor  na data  de sua
publicação,  com  efeitos  retroativos  à  10/09/2018,
revogados  as  disposições  em  contrário.

 
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

 
Gabinete do Prefeito de Açailândia,  município

do Estado do Maranhão, aos dezenove (19) dias do mês de
setembro (09) do ano de dois mil e dezoito (2018).

 
 

 
JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA

Prefeito 

 
PORTARIAS

PORTARIA N° 1104/2018 - GAB.

O  Prefeito  Municipal  de  Açailândia,  Estado  do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais;
 

 
RESOLVE:

 
Art.  1º  Exonerar,  a  pedido,  JOSE  LUIS  DOS

SANTOS SOUSA, RG n° 015043452000-4 SSP/MA e CPF
n°  010.506.123-96,  ocupante  do  cargo  de  Supervisor  –
Zona Urbana,  Portaria  n°  115/2008 -  GAB, Matricula n°
25058 -1, nos termos do artigo 34 do Estatuto do Servidor
Público de Açailândia - MA (Lei complementar n° 001/93).

 
 

Art. 2° – Esta Portaria entra em vigor na data de
sua  publicação,  com  efeitos  retroativos  à  13/09/2018,
revogados as disposições em contrário.

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

Estado do Maranhão, aos dezenove (19) dias de setembro
(09) do ano de dois mil e dezoito (2018).

 
 

JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal
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