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O Município de São Luís tem recebido financiamento do Banco Interamericano de

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

Desenvolvimento (BID) para o Programa de Revitalização do Centro Histórico do Município
de São Luis - MA

,

e se propõe utilizar uma parte dos fundos para os contratos de serviços

de consultoria.

Os serviços de Consultoria ("os serviços") compreendem: contratação de empresa
consultora para elaboração da Avaliação Final do Programa de Revitalização do
Centro Histórico do Município de São Luís - MA. O trabalho tem como objetivos gerais
realizar diagnóstico sobre a execução do Programa de Revitalização do Centro Histórico do
Município de São Luis, Maranhão - PROCIDADES demonstrando um retrato do
cumprimento do escopo proposto por meio de avaliações da gestão executiva em seus
aspectos documentais legais, financeiros, evolução e conclusões das aquisições previstas,
além de apresentar a avaliação económica técnica e os resultados do Programa. O prazo
de execução dos serviços de consultoria é de 3 (três) meses

PORTARIA N° 030/2021

O SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
LUIS, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Processo n° 1662/2021 e

,

,

Parecer n° 098/2021.

,

,

.

A Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) vinculada â Secretaria Municipal de
Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais (SEMISPE) convida às firmas consultoras
elegíveis a manifestar o interesse em prestar os serviços solicitados As firmas consultoras
interessadas deverão proporcionar informação que indique que estão qualificadas para
,

RESOLVE

,

.

Ari.I°- Conceder ao servidor José Domingos Maranhão, Matrícula n°

2482-1, Vigia, 90 (noventa) dias de Licença Prémio, referente ao 7° Quinquénio, no
período de 01 /11 /2021 a 01 /02/2022.

.

As firmas consultoras serão selecionados de acordo com os procedimentos indicados nas

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.
- PALÁCIO

prestar os serviços.

A lista curta poderá estar composta inteiramente por firmas consultoras nacionais

"PEDRO NEIVA DE SANTANA", em São Luís (MA). 20 de

outubro de 2021.

Politicas para a Seleção e Contratação de Consultores financiados pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento GN-2350-9 e poderão participar todas as firmas de
países de origem que forem elegíveis, segundo o estabelecido nessas políticas.
,

As firmas consultoras poderão associar-se com outras firmas na forma de uma joint venture
ou por meio de subcontrato para melhorar as suas qualificações Para efeito a formação da
lista curta, a nacionalidade de uma empresa è a do pais em que está legalmente constituída
ou incorporada e, no caso de joint venture, será considerada a nacionalidade da empresa
.

/

*

! / > \

designada como representante.

Márcio Lueasrft * iusjM?itosa

A firma consultora será selecionada de acordo com o método Seleção Baseada nas

Secretária Aaminfstrativo

Qualificações do Consultor (SQC) definido nas Políticas.

/LQ

As firmas consultoras interessadas podem obter maiores informações no endereço abaixo
durante o horário de expediente de segunda a quinta-feira, das 08h00 às 12h00 e das
14h00 às 18h00 (hora local) e na sexta-feira das 08h00 às 14h00 (hora local).
,

,

As Manifestações de interesse deverão ser entregues na forma escrita no endereço indicado
(pessoalmente, por correio ou por correio eletrônico/e-mail) até o dia 10/11/2021, às 18h00
(hora local).

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

Elza Helena Serejo Braide

PORTARIA N° 175/2021 -GAB/SEMOSP

Assessora na Área Jurídica e de Aquisições
Prefeitura Municipal de São Luís
Secretaria Municipal de Inovação Sustentabilidade e Projetos Especiais / Unidade de
Gerenciamento do Programa
Avenida Professor Carlos Cunha s/n°, Centro Comercial Point, quadra 04, Lote 01, 3°
andar, Bairro Jaracaty, São Luis - MA
,

São Luís - MA, 19 de outubro de 2021.

,

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
no uso de suas atribuições legais

CEP n° 65.076-820
,

Fone: 55 (98) -98806-2096 / 55 (98) 98114-8609
semispe pmsl@gmail.com

E-mail:

,

.

São Luís, Maranhão Brasil.
,

RESOLVE:

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL

Designar, os servidores desta Secretaria José Antônio Silva Frazão
,

Júnior

,

Coordenador de Projetos e Custos de Obras, matrícula n° 593385 -1 e André

Rick Gonçalves Dias, Coordenador de Norma Controle e Fiscalização de Obras,

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 122/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2021

,

matrícula n° 588201-1,

para supervisionarem,

acompanharem e atestarem a

execução dos serviços comuns de engenharia em prédios públicos e mercados
municipais, localizados no município de São Luís/MA executados pela empresa
,

PROCESSO N.° 180-48536/2020

ÓRGÃO GERENCIADOR: CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO

Agrasty Construções Ltda CNPJ n° 63.407.548/0001-70, de acordo com o Contrato

DE SÃO LUÍS - MA.

n° 003/2021, datado de 24/02/2021

UASG: 980921

,

.

ÓRGÃO PARTICIPANTE: Hospital Municipal Djalma Marques - HMDM
Dê-se Ciência,

Peio presente instrumento, a CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL,

Publique-se e Cumpra-se

instituição criada e constituída nos termos da Lei n.° 4.537, de 16 de novembro de 2005
e regulamentada através do Decreto Municipal n. 28.928. de 19 de janeiro de 2006,
°

inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o n.° 06.307.102/0001-30,

T
DavidXol Debeiía
/

Secretário

Matrícula n° 589886-1

/

SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO
SUSTENTABILIDADE E PROJETOS ESPECIAIS - SEMISPE

com sede na Rua Ouriços, lote 11, quadra 09 - Calhau - São Luís/MA, neste ato
representada pelo seu Presidente, Sr. Washington Ribeiro Viegas Netto, nos termos
da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei n.° 10.520, de 17 de julho de 2002, e
do Decreto Federai n.° 5.450, de 31 de maio de 2005 e Decreto Municipal n.° 44.406, de
09 de setembro de 2013 e demais normas legais aplicáveis, considerando o resultado do
PREGÃO ELETRÔNICO N.° 018/2021/CPL/PMSL, resolve registrar os preços dos
itens 08, 09 e 10, adjudicados a empresa IMEDIATA DISTRIBUIDORA PRODUTOS
PARA SAÚDE, CNPJ n.° 36.590.911/0001-63, com sede na Rua Gabriel Ferreira, 1605,
Bairro: Nossa Senhora das Graças, Teresina/PI, E-mail: im e d i a ta d i s tr ifo qm a í I. co m.
Telefone: (86) 3303-7278, neste ato representada por seu Sócio Proprietário Sr.
Eleuterio Ribeiro da Silva Júnior,, RG n° 3414697 SSP/PI e CPF n.° 057.072.413-96.

CONVITE PARA APRESENTAR MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE N° 001/2021

cujos atos ADJUDICATÓRIO e HOMOLOGATÓRIO, na forma da lei de regência,

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

competiram, respectivamente, á Sra. Amanda Dias Saldanha, Membro e Pregoeira
desta Comissão Permanente de Licitação/CPL; e ao Sr. Artur Serra Neto Diretor
.

.

Geral/HMDM.

Instituição: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
País: Brasil

Projeto: PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE
SÃO LUÍS - MA.
Setor: Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) vinculada à Secretaria Municipal de
,

Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais (SEMISPE)
Resumo: contratação de empresa consultora para elaboração da Avaliação Final do
Programa de Revitalização do Centro Histórico do Município de São Luís - MA
.

.

Contrato de Empréstimo n° 2715/OC-BR - PROCIDADES/BRL 1117 SÃO LUÍS

1 DO OBJETO
.

A presente Ata tem como objeto o Registro de Preços para aquisição de
MEDICAMENTOS HOSPITALARES, para atender o Hospital Djalma Marques (HMDM),
conforme especificações constantes do Anexo i - Termo de Referencia, do Editai do
Pregão Eletrõnico n.° 018/2021/CPL/PMSL, que é parte integrante desta Ata.

Processo n°: 360-58996/2021
Data limite: 10/11/2021

2

.

DO BENEFICIÁRIO, DOS PREÇOS. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

5

ANO XLI
2 1
.

EMPRESA

.

São Luís, sexta-feira, 22 de outubro de 2021
BENEFICIÁRIA:

IMEDIATA

DISTRIBUIDORA

PRODUTOS

PARA

SAÚDE, CNPJ n.° 36.590.911/0001-63, no valor Total cie RS 106.680,00 (cento e seis mil
seiscentos e oitenta reais).
2 2
.

Os preços registrados, os quantitativos e as especificações cio objeto ciei licitação

.

referente a proposta da beneficiária desta Ata estão registrados conforme segue:
,

.

]

...

ITEM |

.~.

ESPECIFICAÇÃO

UND.

UNIT.

QUANT.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM

TOTAL

(R$)
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PORTARIA

876/2021-GP/IPAM, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021.

(R$)

j GLÍCÕNÀfÕ DE CÀLCÍO 10 %

08

j AMP - 10 ML
'

AMPOLA

14.400

1 00

14.400,00

.

Constitui

Marca: iSOFARMA

f GLICÕNATO DE CÁLCIO 10 %
09 | AMP - 10 ML

AMPOLA

4 SOO

1 00

4 800,00

AMPOLA

6 000

14 58

87.480,00

.

.

.

j Marca: ISOFARMA
~

SÕOÍCA 5.000U1
j! HEPARÍNÃ
ML

16

a

Comissão

Técnica

Setorial

de

acúmulo remunerado de cargos, empregos ou
funções no âmbito do Instituto de Previdência
e Assistência do Município - iPAM e dá
outras providências.

/ 0.2S
-

.

j Marca: GRIS TAL IA
3

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA

PA VALIDADE DA ATA

.

DO MUNICÍPIO - IPAM, no uso de suas atribuições legais

.

Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional

com característica

,

CONSIDERANDO as disposições contidas no art. 37 da Constituição Federal
em seus incisos XVI e XVII que versa sobre a acumulação remunerada de cargos públicos;

de compromisso para futura contratação, terá. validade de 12 (doze) meses a contar cia

,

,

data de sua assinatura.

,

CONSIDERANDO a Lei n° 4.615, de 19 de junho de 2006 - Estatuto dos

REVISÃO E CANCELAMENTO

4

.

Servidores Públicos do Município de São Luís

,

no art. 64, menciona atos normativos

A Administração, através do órgão participante que requisitou o certame, realizará
pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e

municipais atinentes à matéria;

oitenta) dias. a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

CONSIDERANDO que, para o exercício de um adequado controle da
legalidade é necessário constituir a Comissão Técnica Setorial de acúmulo remunerado de
cargos, empregos ou funções para deliberação das situações funcionais ocorridas de forma a
imprimir maior celeridade e eficiência;

4 1
.

.

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo

4 2
.

.

,

à Administração promover as negociações junto ao fornecedor.
4 3
.

.

Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por

motivo superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução
dos preços aos valores praticados pelo mercado.
4 4
.

.

CONSIDERANDO que,
a adoção de métodos uniformes para os
procedimentos de controle e fiscalização visa garantir â segurança jurídica, integridade e
cumprimento da legalidade;

O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será

RESOLVE:

liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4 5

Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
.

.

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra

Art. 1". Constituir a Comissão Técnica Setorial para análise dos casos
relacionados pelo Tribunal de Contas do Estado - TCE com indícios de acúmulo remunerado
de cargos, empregos ou funções, no Módulo Painel de Vínculos do Sistema de Atos de

antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a

Pessoal - SAAP , sobretudo no tocante às Aposentadorias e Pensões mantidas pelo Instituto

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

de Previdência e Assistência do Município - IPAM.

,

4 5 1
.

.

.

4 5 2
.

.

.

Convocar os demais fornecedores para assegurar iguai oportunidade de

negociação.
4 6

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação desta ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção
.

.

Art. 2". A Comissão Técnica Setorial é composta por servidores e/ou
prestadores de serviço do Instituto de Previdência e Assistência do Município - IPAM, da
seguinte forma:

da contratação mais vantajosa.

I Coordenador:
.

4 7
-

.

.

O Registro do fornecedor será cancelado quando;
4 7 1
.

.

.

a)

Larissa Silva Ramos, CPF n" 615.569.403-60.

Descumprir as condições da ata de registro de preços;
II. Membros:

4 7 2

Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
.

.

4 7 3

.

4 7 4

.

Não aceitar reduzir o seu preço registrado
superior àqueles praticados no mercado; ou
.

.

.

.

no prazo

.

,

a) Alexandre Ferreira Lopes Júnior, CPF n° 638.524.113-00;
b) Carlos Rafael Oliveira Rolim, CPF n° 002.933.403-90;

na hipótese deste se tornar

c)

Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato

4 8
.

.

°

e) Janaina Lobato lins Laranjeira, CPF n

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1 4.7.2 e 4.7.4

f)

,

será formalizado por despacho do órgão gerenciador. assegurado o contraditório e a
ampla defesa.
4 9
O cancelamento do registro de
.

.

Por razão de interesse público; ou

4 9 2

A pedido do fornecedor.

.

5

.

.

.

.

,

°

4 9 1
.

poderá ocorrer por fato superveniente,

h) Susy Rêgo Asevêdo, CPF n° 013.242.283-26;
i)

Thuane Torres Mendes, CPF n° 053.161.293-77;

Art. 3°. São atribuições da Comissão Técnica Setorial de acúmulo remunerado
de cargos empregos ou funções:
,

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Convocar o servidor em caso de indícios de acúmulo remunerado indevido

I

.

5 1
.

.

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da

Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta à CPL e
anuência do beneficiário, respeitadas as disposições contidas no Decreto Municipal n°.
44.406/2013.
5 2
.

.

As aquisições ou

026.019.863-36;

Nathalya Rayanne da Silva Mendes CPF n° 054.391.393-70;

g) Patrick França Baldez, CPF n 034.S62.433-65;
preços

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados;
.

Gabriel Arthur Machado Barroso, CPF n" 016.341.793-82.

d) Ivana Angélica Estrela Araújo, CPF n° 045.333.223-44;

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) particspante(s)

contratações adicionais não poderão exceder,

por órgão ou

para apresentar a documentação e/ou justificativa que se fizerem necessária;
II. Dar ciência ao servidor do indicativo do Tribunal de Contas do Estado -

TCE, de acúmulo remunerado, por meio de um Termo de Ciência e em caso recusa de
assinatura, colher de duas testemunhas, que possam constatar o comparecimento do servidor e
quais as informações foram prestadas;

entidade, a cem por cento dos quantitativos de cada item registrado na Ata de Registro
de Preços para o órgão gerenciador e do número de órgãos não participantes que
aderirem.
5 3
.

.

qufntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o
órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número cie órgãos não
participantes que aderirem.
6

.

CONDIÇÕES GERAIS

6 1
.

.

III. Analisar, deliberar e emitir parecer sobre o acúmulo remunerado de cargos,
empregos ou funções, de acordo com legislação vigente;

As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao

As

condições

gerais

IV. Abrir prazo de 10 (dez) dias corridos para apresentação de documentos e
justificativa conforme mencionado no item II;
V Constatando-se o acúmulo remunerado e cargos empregos ou funções,
fornecer ao servidor Termo de Opção, para no caso de aposentadoria proceder a renuncia da
mesma, caso o servidor entender ser a melhor opção;
.

do

fornecimento,

tais

como

c s

recebimento do objeto, as obrigações da Administração «
penalidades e demais condições do ajuste, encontram-! 3

prazos para entrega e
do fornecedor registrado,
definidos

no

Termo

de

,

VI. No caso de não atendimento de convocação não apresentação de
justificativa, abrir ou encaminhar a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar CPAD, para providências decorrentes.
,

Referência e Minuta do Contrato, ANEXOS ao EDITAI_
6 2
.

.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de

Preços.
Para firmeza e validade do pactuado, eu, Ana Paula Costa Nunes certifico a exatidão
e veracidade do conteúdo da presente Ata, que. nesta data. conforme atribuição a mim
conferida, lavro, em 03 (três) vias. de igual tear. que. depois de lida e achada em ordem
,

,

VII. Fiscalizar as situações de acúmulo remunerado, podendo solicitar
informações necessárias às unidades e/ou órgãos públicos, junto aos quais estejam
eventualmente exercendo cargo, emprego ou funções;

vai assinada e encaminhada com cópia ao órgão participante,

São Luís (MA), 30 de setembro de 2021 .

Art. 4t. Os casos omissos serão avaliados pela Presidente do IPAM, que
deliberará sobre eles.

Art. 5°. Rcvogam-se as disposições em contrário.

Washington Ribeiro Vfegas Netto
Presidente da CPI

Jz

rtUXCí uctioi.

na Paula Costa Nunes

Art. 6*\ Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ama na a Dias Saldanha

ra de Planejamento Estratégico

Membro/Pregoeira

Art. 7°. Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Nadia

Assinado de forma digital

Quinzeiro

Dados: 2O21.10.2S 12:32:40
.03 00"

por Nadia Quinzeiro
'

NADIA MARIA FRANÇA QUINZEIRO
Eleutério Ribi

6

a Silva Júnior

Presidente do Instituto de Previdência e Assistência do Município
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PREFEITURA
DE
SÃO LUÍS
EXPEDIENTE
PREFEITURA DE SÃO LUÍS
Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
Imprensa Oficial do Município - Lei Nº 2.483/80

http://www.saoluis.ma.gov.br/
Eduardo Salim Braide
Prefeito de São Luís
Enéas Garcia Fernandes Neto
Secretário de Governo
Diego Rafael Rodrigues Pereira
Secretário de Administração

PUBLICAÇÕES: TABELA DE PREÇOS
Valor em coluna de 1 cm X 9 cm
Terceiros_____________________________ ___________________________ R$
Executivo_______________________________ _________________________ R$
Legislativo_______________________________ ________________________ R$
Assinatura Semestral
Balcão__________________________________ _________________________ R$
Via Postal_______________________________ _________________________ R$
Exemplar do dia_________________________ __________________________ R$
Por exerc. decorrido________________________ _______________________ R$

Av. Ribamar Pinheiro, 173 - Madre Deus - Fone: 3212-3698
CEP.: 65015410 - São Luís - MA

6

37,64
37,64
37,64
195,00
275,00
4,00
5,00

