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união pode ser obrigada a pagar R$ 190 bilhões para 
Estados e Municípios para compensar desonerações

Estados, Municípios e Distrito Federal podem ser com-
pensados após as perdas que tiveram com as desonerações 
fiscais de 2008 a 2012. Tramita na Câmara dos Deputados o 

Projeto de Lei (PL) 7.513/2014 que determina o pagamento 
de R$ 190,1 bilhões aos entes afetados pela política anticí-
clica do governo federal. 
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AVISO 
prefeitura Municipal de Arame

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2014. A Co-
missão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Arame/
MA, Processo nº 13/2014 , torna público para conhecimento dos in-
teressados, que no dia 31 de outubro de 2014 às 10:00 hs na sala 
da Comissão de Licitação no Prédio da Câmara Municipal no cen-
tro, na cidade de Arame-MA, fará realizar Licitação na modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, tendo por objeto 
aquisição de Notebooks para Câmara Municipal de acordo com a 
Lei nº 10.520/02 e subsidiada pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, informa, ainda, que diariamente das 08:00 hs as 12:00 hs 
de segunda a sexta-feira, o Edital se encontra à disposição dos inte-
ressados no mesmo local, onde serão também fornecidos elementos 
informações e outros esclarecimentos sobre o Pregão. Rosa Maria 
Pereira da Silva – Pregoeira. ARAME-MA, 17 de outubro de 2014.

prefeitura Municipal de Tuntum

EXTRATO DE CONTRATO DO TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2014 
- Contrato nº. 004/2014-TP - CPL/PMT: CONTRATANTE: Prefeitu-
ra Municipal de Tuntum/MA, CNPJ: 06.138.911/0001-66, CONTRA-
TADA: J. F. da Costa Filho & Cia Ltda, CNPJ nº. 14.795.690/0001-
27. OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços 
recapeamento asfáltico em vias urbanas no Município de Tuntum/
MA. VALOR DO CONTRATO: R$ 381.104,81 (Trezentos e oitenta 
e um mil cento e quatro reais e oitenta e um centavos). PRAZO DE 
EXECUÇÃO: 180 (Cento e oitenta) dias. VIGÊNCIA: 12 (doze) me-
ses. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 61 § único da Lei Federal nº. 
8.666/93. RECURSOS: 02.12.00 – Secretaria de Obras e Urbanis-
mo; 15.451.0028.1014.000 – Construção e Conservação de Vias Ur-
bana; 4.4.90.51 – Obras e Instalações. Signatários: pela contratada: 
José Felix da Costa Filho, CPF nº. 268.633.323-53; pelo contratante: 

Loyanne Weslla Jadão Meneses – Secretária Municipal de Adminis-
tração. Tuntum/MA, 06/10/2014.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014
A Secretária Municipal de Administração de Tuntum/MA, no uso de 
suas atribuições legais e com base nas informações constantes no 
processo Licitatório Modalidade Tomada de Preços nº 004/2014, 
considerando que foram observados os prazos recursais, nos termos 
do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alte-
rações, resolve homologar o procedimento licitatório, e adjudicar seu 
objeto a licitante vencedora: J. F. da Costa Filho & Cia Ltda, CNPJ nº. 
14.795.690/0001-27. Tuntum /MA, 02 de Outubro de 2014. Loyanne 
Weslla Jadão Meneses – Secretária Municipal de Administração.

prefeitura Municipal de São Mateus

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 149/2014. A Pre-
feitura Municipal de SÃO MATEUS/MA avisa aos interessados que 
fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modali-
dade: Pregão Presencial. Tipo de licitação: Menor Preço Global Por 
Lote , que será regida pela Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente as 
disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto:Aquisição de 
material pedagógico e gêneros alimentícios para atender a demanda 
do Programa Brasil Alfabetizado do Município de São Mateus-Ma. 
ABERTURA: 29 de outubro de 2014 as 14:00 (quatorze horas), na 
sala da Comissão Permanente de Licitação, sito na Praça da Matriz 
Nº 42, Centro - SÃO MATEUS/MA. Fonte de Recursos: RECURSO 
PROPRIO e BRASIL ALFABETIZADO. Participarão da Licitação to-
das as firmas especializadas no ramo, que comprovem possuir os 
requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execu-
ção de seus objetivos, perante a Comissão Permanente de Licitação. 
Maiores informações poderão ser obtidas na Sala da Comissão Per-
manente de Licitação, no endereço acima, no horário das 8:00 (oito) 
às 12:00 (doze) horas, de segunda à sexta-feira. SÃO MATEUS-MA, 
15 de outubro de 2014. Carlos Teixeira de Sousa Pregoeiro.

FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO
Responsável: Gláucio de Sousa Ericeira
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ATOS ADMINISTRATIVOS

Estados, Municípios e Distrito Federal podem ser 
compensados após as perdas que tiveram com as deso-
nerações fiscais de 2008 a 2012. Tramita na Câmara dos 
Deputados o Projeto de Lei (PL) 7.513/2014 que determi-
na o pagamento de R$ 190,1 bilhões aos entes afetados 
pela política anticíclica do governo federal. A Confedera-
ção Nacional de Municípios (CNM), a cada anúncio de de-
soneração, aponta o quanto perdem os entes municipais e 
sempre lutou para que eles não paguem essa conta.

A justificativa do PL mostra que, quando reduzidos 
o Imposto de Renda (IR) e o Imposto sobre Produtos In-
dustrializados (IPI) de alguns setores, o volume total de 

transferências a estes entes ficam prejudicado. O Fundo 
de Participação dos Municípios (FPM) é um exemplo. Os 
valores desonerados devem ser devolvidos entre 2015 
a 2019, de acordo com os recursos perdidos de 2008 a 
2012, respectivamente.

“Urge a devolução desses valores aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios para honrar o pacto fede-
rativo previsto constitucionalmente”, diz o autor da propos-
ta, deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR). O PL sugerido 
por ele passará pelas Comissões de Finanças e Tributação 
(CFT) e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) 
em caráter conclusivo – sem ir ao Plenário.

união pode ser obrigada a pagar R$ 190 bilhões para 
Estados e Municípios para compensar desonerações
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AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2014. A Pre-
feitura Municipal de SÃO MATEUS/MA avisa aos interessados que 
fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Moda-
lidade: Pregão Presencial. Tipo de licitação: Menor Preço Por Item 
com Maior Desconto, que será regida pela Lei nº 10.520/02 e subsi-
diariamente as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Ob-
jeto: Fornecimento de Combustível para atender a necessidade da 
secretaria de educação do Município de São Mateus-Ma. ABERTU-
RA: 31 de outubro de 2014, as 10:30 (dez horas e trinta minutos), na 
sala da Comissão Permanente de Licitação, sito na Praça da Matriz 
Nº 42, Centro - SÃO MATEUS/MA. Fonte de Recursos: RECURSO 
PROPRIO, FUNDEB, MDE, PNATE,Participarão da Licitação todas 
as firmas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requi-
sitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de 
seus objetivos, perante a Comissão Permanente de Licitação. Maio-
res informações poderão ser obtidas na Sala da Comissão Perma-
nente de Licitação, no endereço acima, no horário das 8:00 (oito) às 
12:00 (doze) horas, de segunda à sexta-feira. SÃO MATEUS-MA, 17 
de outubro de 2014. Carlos Teixeira de Sousa Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 151/2014. A Pre-
feitura Municipal de SÃO MATEUS/MA avisa aos interessados que 
fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Moda-
lidade: Pregão Presencial. Tipo de licitação: Menor Preço Por Item 
com Maior Desconto, que será regida pela Lei nº 10.520/02 e subsi-
diariamente as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Ob-
jeto: Fornecimento de Combustível para atender a necessidade da 
secretaria de saúde do Município de São Mateus-Ma. ABERTURA: 
31 de outubro de 2014, as 11:30 (onze horas e trinta minutos), na 
sala da Comissão Permanente de Licitação, sito na Praça da Matriz 
Nº 42, Centro - SÃO MATEUS/MA. Fonte de Recursos: RECURSO 
PROPRIO, FMS, PSF, PAB, VIGILANCIA, CAPS,Participarão da 
Licitação todas as firmas especializadas no ramo, que comprovem 
possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para 
a execução de seus objetivos, perante a Comissão Permanente de 
Licitação. Maiores informações poderão ser obtidas na Sala da Co-
missão Permanente de Licitação, no endereço acima, no horário das 
8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas, de segunda à sexta-feira. SÃO 
MATEUS-MA, 17 de outubro de 2014. Carlos Teixeira de Sousa Pre-
goeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 038/2014-CPL. A 
Prefeitura Municipal de Porto Franco/MA, através de sua Comissão 
Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos inte-
ressados a realização de Processo Licitatório na Modalidade TOMA-
DA DE PREÇOS Nº 038/2014-CPL; 1-OBJETO: Execução da ação 
de saneamento básico através de Melhorias Sanitárias Domiciliares 
– MSD no município de Porto Franco/Ma, conforme especificações 
constantes do Plano de Trabalho e demais anexos. 2-TIPO DE LICI-
TAÇÃO: MENOR PREÇO por EMPREITADA GLOBAL; 3-LEGISLA-
ÇÃO VIGENTE: Lei 8.666/93 e demais alterações; 4-ENDEREÇO 
PARA RETIRADA DO EDITAL: Edital disponível para consulta/retira-
da, na sala da CPL, na sede da Prefeitura Municipal, localizada na 
Praça Demétrio Milhomem nº. 10, Centro, Porto Franco/MA, CEP: 
65.970-000, mediante depósito de R$ 50,00 (cinquenta reais) em c/c 
desta Prefeitura no Banco do Brasil, Agência 3625-0, C/C n.º 12.571-
7; 5-DATA DE ABERTURA: 10 de novembro de 2014 às 10:00 (dez) 
horas. Jailma Cirqueira de Souza Presidente da CPL. 

prefeitura Municipal de porto Franco

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE REPUBLI-
CAÇÃO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº. 033/2014-CPL. 
A Prefeitura Municipal de Porto Franco/MA, através de sua Comissão 
Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos inte-
ressados que estará realizando Processo Licitatório na Modalidade 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 033/2014-CPL, 1- OBJETO: Aquisição 
de Combustíveis e Lubrificantes para utilização nas Máquinas, nos 
trabalhos de Implantação e Recuperação de Estradas Vicinais do 
município, conforme especificações constantes do Termo de Com-

promisso nº. 1006580-12/CAIXA, Plano de Trabalho e demais ane-
xos; 2-TIPO DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO, do tipo MENOR 
PREÇO por ITEM; 3-LEGISLAÇÃO VIGENTE: Lei 8.666/93 e de-
mais alterações; 4-ENDEREÇO PARA CONSULTA/RETIRADA DO 
EDITAL: Prefeitura Municipal de Porto Franco/MA (Sala da CPL), 
Praça Demétrio Milhomem nº. 10, Centro, Porto Franco/MA, CEP: 
65.970-000, podendo ser adquirido mediante depósito de R$ 50,00 
(cinquenta reais) em c/c desta Prefeitura no Banco do Brasil, Agência 
3625-0, C/C n.º 12.571-7; 5 - DATA DE ABERTURA: 04 de novem-
bro de 2014 às 10:00 (dez) horas. JAILMA CIRQUEIRA DE SOUZA 
Presidente da CPL. 

EXTRATO
prefeitura Municipal de Barreirinhas

EXtrAtO DA AtA DE rEGIStrO DE PrEÇOS - PrEGÃO SrP 
Nº 061/2014 Processo Administrativo n.º 012-6452/2014. Objeto: 
rEGIStrO DE PrEÇOS PArA PrEStAÇÃO DOS SErVIÇOS DE 
CARPINTARIA NAVAL ARTESANAL OBJETIVANDO A CONFEC-
ÇÃO DE CANOAS DE MADEIRA, DE INTERESSE DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANIS-
MO – SEMOSP, MEDIANTE ASSINATURA DE ATA COM FORÇA DE 
CONTRATO, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDA-
DES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, 
ANEXO I, DO PRESENTE EDITAL. Assinatura da Ata: 13.10.2014. 
Vigência: 12 meses. Carpinteiro Naval Artesanal adjudicatário: 

Licitante CPF Valor global R$ 

FIRMINO SOUZA MARTINS 351.688.463-00 99.624,00
Importa a presente ata de registro de preços em noventa e nove 
mil, seiscentos e vinte e quatro reais. BASE LEGAL: Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013 e, subsidiariamente, da 
Lei Federal nº 8.666/93. A ata com os preços e demais especifica-
ções encontra-se à disposição para consulta, na Secretaria Muni-
cipal de Finanças, na Av. Joaquim Soeiro de Carvalho, s/n, Centro, 
Barreirinhas (MA). Claudiana da Cruz Santos - Diretora de Contratos 
e Convênios

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 145/2014, CON-
CORRÊNCIA Nº 007/2014. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAR-
REIRINHAS (MA). REPRESENTANTES: Arieldes Macário da Costa. 
OBJETO: contratação de empresa especializada em engenharia 
para RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO POVOADO PAL-
MEIRA AO POVOADO CANTO DO BACURIZEIRO, totalizando uma 
extensão de 9,947 Km, no município de Barreirinhas (MA), de acordo 
com o Projeto Básico constante do processo sob referência, parte 
integrante deste Edital. DATA DA ASSINATURA: 16.10.2014. CON-
TRATADA: S. T. I. SERVIÇOS TÉCNICOS E INSTALAÇÕES LTDA. 
- ME, CNPJ 04.885.053/0001-98. REPRESENTANTE: José dos San-
tos Costa. VALOR CONTRATADO: R$209.270,88 (duzentos e nove 
mil, duzentos e setenta reais e oitenta e oito centavos). PRAZO: 90 
(noventa) dias.BASE LEGAL: Lei Estadual n° 9.579/2012 e suas al-
terações, dos Decretos Estaduais n° 28.790/2012, n° 28.815/2013, 
nº 29.920/2014 e, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal 
nº 8.666/1993. Claudiana da Cruz Santos-Diretora de Contratos e 
Convênios

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 144/2014. CONVI-
TE Nº 006/2014 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS, 
através da Secretaria Municipal de Turismo – SEMTUR. REPRE-
SENTANTE: Arieldes Macário da Costa. OBJETO: contratação de 
empresa especializada em engenharia para execução dos serviços 
de recuperação da ponte do Povoado Tratada de Cima, neste muni-
cípio, conforme especificações contidas nas planilhas e memoriais 
técnicos anexos a este edital. DATA DA ASSINATURA: 13.10.2014. 
CONTRATADA: E. G. VIRGÍNIO, CNPJ 05.658.915/0001-02. VALOR 
CONTRATADO: R$41.528,90 (quarenta e um mil, quinhentos e vinte 
e oito reais e noventa centavos). PRAZO: 30 (trinta) dias, podendo 
ser prorrogado por igual período, nos termos do art. 57, inciso II da 
Lei nº 8.666/93. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93, art. 23, inciso I “a”. 
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Claudiana da Cruz Santos - Diretora de Contratos e Convênios.

prefeitura Municipal de São José de Ribamar

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. Processo Admi-
nistrativo: 193/2014 - SEMTUC. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA, CNPJ Nº 06.351.514/0001-78 e F. 
R. F. DE ALMEIDA - ME, CNPJ Nº 07.683.144/0001-39. OBJETO: 
Adjudicação direta por inexigibilidade de licitação para contratação 
da Banda “Forrozão Free Lance e Outros”, para apresentações dia 
24/09/2014, durante a realização do Evento Cultural “62º Aniversário 
de São José de Ribamar 2014”, em São José de Ribamar. VALOR: 
R$ 20.000,00 (vinte mil reais). FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, III, da 
Lei Federal nº 8.666/1993. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE: 
16.101 – Secretaria de Turismo e Cultura; PROJETO/ATIVIDADE: 
2.044 – Incentivo às Festas Tradicionais; NATUREZA DA DESPESA: 
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. RATIFI-
CAÇÃO: Maria do Socorro Araújo - Secretária Municipal de Turismo 
e Cultura. São José de Ribamar/MA, 23 de setembro de 2014.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. Processo Admi-
nistrativo: 194/2014 - SEMTUC. PARTES: PREFEITURA MUNICI-
PAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA, CNPJ Nº 06.351.514/0001-78 
e OSVALDO GONÇALO DA SILVA NETO, CPF Nº 051.558.803-27. 
OBJETO: Adjudicação direta por inexigibilidade de licitação para con-
tratação do “DJ Neto Blemes”, para apresentação dia 24/09/2014, 
durante o Evento Cultural “62º Aniversário de São José de Riba-
mar 2014”, em São José de Ribamar. VALOR: R$ 500,00 (quinhen-
tos reais). FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, III, da Lei Federal nº 
8.666/1993. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE: 16.101 – Se-
cretaria de Turismo e Cultura; PROJETO/ATIVIDADE: 2.044 – Incen-
tivo às Festas Tradicionais; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.36 – 
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. RATIFICAÇÃO: Maria 
do Socorro Araújo - Secretária Municipal de Turismo e Cultura. São 
José de Ribamar/MA, 23 de setembro de 2014.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
312/2011 - SEMED. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 504/2014 
- SEMED. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE 
RIBAMAR/MA E R. E. LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. OBJETO: 
A vigência do Contrato nº. 312/2011, fica prorrogada até 1º de agosto 
de 2015. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/1993 e suas posterio-
res alterações. DATA DA ASSINATURA: 01.08.2014. SIGNATARIOS: 
AURINO DA ROCHA LUZ – Secretária Municipal de Educação, PE-
DRO OSCAR DE MELO PEREIRA – Secretário Municipal de Gover-
no, pelo contratante e a Empresa R. E. LOCADORA DE VEÍCULOS 
LTDA representada neste ato por Carlos Eduardo Borges Machado 
como Contratada. São Jose de Ribamar (MA). 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 158/2014. PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO Nº 271/2014 - SEMOSP. PARTES: PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE SÃO JOSE DE RIBAMAR/MA E EMPRESA CONSTRU-
ÇÕES E COMÉRCIO MOUTA LTDA. MODALIDADE: Concorrência. 
OBJETO: Obras e Serviços de Engenharia de Construção de unida-
de básica de saúde do Pindaí, em São José de Ribamar. VALOR: 
R$ 561.111,63 (quinhentos e sessenta e um mil cento e onze reais e 
sessenta e três centavos). UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Mu-
nicipal de Saúde. PROJETO ATIVIDADE: 10 301 03 1.002 – Cons-
trução, Reforma, Ampliação e Equipamentos de Unidades de Saúde. 
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52 – Obras e Instalações. PRAZO 
DE VIGÊNCIA: Entrará em vigor na data de sua assinatura e findará 
em 02.03.2015. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/1993 e suas 
posteriores alterações. DATA DA ASSINATURA: 02.09.2014. SIG-
NATARIOS: DALILA DE NAZARÉ VASCONCELOS DOS SANTOS 
– Secretaria Municipal de Saúde, ARLENE ROCHA DA SILVA NETA 
- Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde, ANDRÉ FRANKLIN 
DUAILIBE DA COSTA – Secretaria Municipal de Obras, Habitação e 
Serviços Públicos, PEDRO OSCAR DE MELO PEREIRA – Secre-
tário Municipal de Governo, pela contratante e EMPRESA CONS-
TRUÇÕES E COMÉRCIO MOUTA LTDA, representada neste ato por 

Paulo Roberto de Carvalho Mouta, como contratada. São Jose de 
Ribamar (MA). 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 089/2014. PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO Nº 277/2014 - SEMOSP. PARTES: PREFEITURA MUNICI-
PAL DE SÃO JOSE DE RIBAMAR/MA E EMPRESA F. L. V. CONS-
TRUÇÕES LTDA. MODALIDADE: Concorrência. OBJETO: Obras e 
Serviços de Engenharia de Construção da Unidade Básica de Saúde 
Porte II, no Bairro Recanto Verde em São José de Ribamar. VALOR: 
R$ 787.817,82 (setecentos e oitenta e sete mil oitocentos e dezes-
sete reais e oitenta e dois centavos). UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
10 02. FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10 301 03 1.002. CATEGORIA 
ECONÔMICA:4.4.90.52. PRAZO DE VIGÊNCIA: Entrará em vigor 
na data de sua assinatura e findará em 12.02.2015. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Lei nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações. DATA 
DA ASSINATURA: 1º.08.2014. SIGNATARIOS: DALILA DE NAZARÉ 
VASCONCELOS DOS SANTOS – Secretaria Municipal de Saúde, 
ARLENE ROCHA DA SILVA NETA - Coordenadora do Fundo Munici-
pal de Saúde, ANDRÉ FRANKLIN DUAILIBE DA COSTA – Secretaria 
Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos, PEDRO OSCAR 
DE MELO PEREIRA – Secretário Municipal de Governo, pela con-
tratante e EMPRESA F. L. V. CONSTRUÇÕES LTDA, representada 
neste ato por Luiz Fernando dos Santos Ribeiro, como contratada. 
São Jose de Ribamar (MA). 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 101/2014. PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO Nº 275/2014 - SEMOSP. PARTES: PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE SÃO JOSE DE RIBAMAR/MA E EMPRESA CONSTRU-
ÇÕES E COMÉRCIO MOUTA LTDA. MODALIDADE: Concorrência. 
OBJETO: Obras e Serviços de Engenharia de Construção da Uni-
dade Básica de Saúde Porte II, no Bairro Quinta, em São José de 
Ribamar. VALOR: R$ 564.111,63 (quinhentos e sessenta e quatro mil 
cento e onze reais e sessenta e três centavos). UNIDADE ORÇA-
MENTÁRIA: Fundo Municipal de Saúde - FMS. FUNÇÃO PROGRA-
MÁTICA: 1030100031.0032 – Construções, Reforma, ampliação de 
unidade de Saúde. CATEGORIA ECONÔMICA: 4.4.90.51 – Obras e 
Instalações. PRAZO DE VIGÊNCIA: Entrará em vigor na data de sua 
assinatura e findará em 02.02.2015. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 
8.666/1993 e suas posteriores alterações. DATA DA ASSINATURA: 
1º.08.2014. SIGNATARIOS: DALILA DE NAZARÉ VASCONCELOS 
DOS SANTOS – Secretaria Municipal de Saúde, ARLENE ROCHA 
DA SILVA NETA - Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde, AN-
DRÉ FRANKLIN DUAILIBE DA COSTA – Secretaria Municipal de 
Obras, Habitação e Serviços Públicos, PEDRO OSCAR DE MELO 
PEREIRA – Secretário Municipal de Governo, pela contratante e EM-
PRESA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO MOUTA LTDA., representa-
da neste ato por Paulo Roberto de Carvalho Mouta, como contrata-
da. São Jose de Ribamar (MA). 

EXTRATO CONVÊNIO Nº 013/2014 – SEMJUV. PARTES: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE RIBAMAR/MA E SOCIEDADE 
EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA. OBJETO: Pro-
porcionar aos estudantes matriculados e freqüentando regulamente 
a realização de Estágio Obrigatório e não obrigatório, de interesse 
curricular, junto a CONCEDENTE, de acordo com as exigências 
legais, com o projeto pedagógico e vagas existentes. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Lei Federal nº. 11.788/08 e 9.394/96 e Lei Municipal nº. 
825/09.. DATA DA ASSINATURA: 1º.08.2014. SIGNATARIOS: CRIS-
TIANO COSTA PINHEIRO – Secretário Municipal de Juventude, Es-
porte e Lazer, PEDRO OSCAR DE MELO PEREIRA – Secretário Mu-
nicipal de Governo, pelo concedente e SOCIEDADE EDUCACIONAL 
LEONARDO DA VINCI S/S LTDA, representada neste ato por Her-
mírio Kloch, Reitor, como convenente. São Jose de Ribamar (MA).

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 036/2014. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 530/2014 – SEMED. PARTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE RIBAMAR/MA E A ASSOCIAÇÃO DE 
MÃES SANTA MARIA. OBJETO: Apoiar com recursos oriundos do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/Programa Nacio-
nal de Alimentação Escolar/PNAE o projeto “Alimentação Escolar”, 
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que tem por objetivo contribuir para a Alimentação Escolar dos alu-
nos atendidos pela Associação de Mães Santa Maria. VALOR: O va-
lor global do presente convênio totaliza R$ 113.380,00 (cento e treze 
mil trezentos e oitenta reais), que serão repassados em 10 parcelas, 
por ano, até o prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da efetivação do 
crédito realizado pelo FNDE. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 0501 – 
Secretaria Municipal de Educação, 1236100052021 – Manutenção 
da Merenda Escolar. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas 
posteriores alterações. PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente convênio 
terá vigência até o dia 31/12/2014, iniciando a partir da data de sua 
assinatura. DATA DA ASSINATURA: 16.10.2014. SIGNATARIOS: 
AURINO DA ROCHA LUZ – Secretário Municipal de Educação, PE-
DRO OSCAR DE MELO PEREIRA – Secretário Municipal de Gover-
no, pelo concedente e a ASSOCIAÇÃO DE MÃES SANTA MARIA, 
representada neste ato por Aline Mayara Silva Messias, como con-
venente. São Jose de Ribamar (MA).

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 035/2014. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 399/2014 – SEMED. PARTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE RIBAMAR/MA E CLUBE DE MÃES 
UMA LUZ QUE BRILHA. OBJETO: Apoiar com recursos oriundos do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/Programa Nacio-
nal de Alimentação Escolar/PNAE o projeto “Alimentação Escolar”, 
que tem por objetivo contribuir para a Alimentação Escolar dos alu-
nos atendidos pelo Clube de Mães uma Luz que Brilha. VALOR: O 
valor global do presente convênio totaliza R$ 9.100,00 (nove mil e 
cem reais), que serão repassados em 10 parcelas, por ano, até o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da efetivação do crédito rea-
lizado pelo FNDE. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 0501 – Secretaria 
Municipal de Educação, 1236100052021 – Manutenção da Merenda 
Escolar. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas posteriores 
alterações. PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente convênio terá vigên-
cia até o dia 31/12/2014, iniciando a partir da data de sua assinatura. 
DATA DA ASSINATURA: 14.10.2014. SIGNATARIOS: AURINO DA 
ROCHA LUZ – Secretário Municipal de Educação, PEDRO OSCAR 
DE MELO PEREIRA – Secretário Municipal de Governo, pelo conce-
dente e a CLUBE DE MÃES UMA LUZ QUE BRILHA, representada 
neste ato por Jocilene Ferreira Pereira, como convenente. São Jose 
de Ribamar (MA).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 146/2014. PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO Nº 036/2014 - SEMAS. PARTES: PREFEITURA MUNICI-
PAL DE SÃO JOSE DE RIBAMAR/MA E SUELY DA S. FERREIRA. 
MODALIDADE: Pregão. OBJETO: Aquisição de Jogos Educativos. 
VALOR GLOBAL: O valor deste contrato é de R$ 22.232,00 (vin-
te e dois mil duzentos e trinta e dois reais). UNIDADE ORÇAMEN-
TÁRIA: 07 02 – Fundo Municipal de Assistência Social. PROJETO 
ATIVIDADE: 2.029 – Proteção Social Básica à Família. PROJETO 
ATIVIDADE: 2.061 – Proteção Especial a Criança e ao Adolescente. 
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30 – Material de Consumo. PRA-
ZO DE VIGÊNCIA: Entrará em vigor na data de sua assinatura e 
findará em 31.12.2014. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/1993 
e suas posteriores alterações. DATA DA ASSINATURA: 12.08.2014. 
SIGNATARIOS: SÔNIA MARIA SILVA MENEZES – Secretário Mu-
nicipal de Assistência Social, Trabalho e Renda, PEDRO OSCAR 
DE MELO PEREIRA – Secretário Municipal de Governo, pela con-
tratante e SUELY DA S. FERREIRA, como contratada. São Jose de 
Ribamar (MA). 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 147/2014. PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO Nº 036/2014 - SEMAS. PARTES: PREFEITURA MUNICI-
PAL DE SÃO JOSE DE RIBAMAR/MA E M. DE J. SOUSA. MODA-
LIDADE: Pregão. OBJETO: Aquisição de Jogos Educativos. VALOR 
GLOBAL: O valor deste contrato é de R$ 5.743,85 (cinco mil sete-
centos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos). UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA: 07 02 – Fundo Municipal de Assistência Social. 
PROJETO ATIVIDADE: 2.029 – Proteção Social Básica à Família. 
PROJETO ATIVIDADE: 2.061 – Proteção Especial a Criança e ao 
Adolescente. NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30 – Material de 
Consumo. PRAZO DE VIGÊNCIA: Entrará em vigor na data de sua 

assinatura e findará em 31.12.2014. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 
8.666/1993 e suas posteriores alterações. DATA DA ASSINATURA: 
12.08.2014. SIGNATARIOS: SÔNIA MARIA SILVA MENEZES – Se-
cretário Municipal de Assistência Social, Trabalho e Renda, PEDRO 
OSCAR DE MELO PEREIRA – Secretário Municipal de Governo, 
pela contratante e M. DE J. SOUSA, neste ato representada por Li-
diana Maria Sousa de Queiroz como contratada. São Jose de Riba-
mar (MA). 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 148/2014. PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO Nº 036/2014 - SEMAS. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO JOSE DE RIBAMAR/MA E S. N. BARROSO COMÉRCIO. 
MODALIDADE: Pregão. OBJETO: Aquisição de Jogos Educativos. 
VALOR GLOBAL: O valor deste contrato é de R$ 22.802,50 (vinte 
e dois mil oitocentos e dois reais e cinquenta centavos). UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA: 07 02 – Fundo Municipal de Assistência Social. 
PROJETO ATIVIDADE: 2.029 – Proteção Social Básica à Família. 
PROJETO ATIVIDADE: 2.061 – Proteção Especial a Criança e ao 
Adolescente. NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30 – Material de 
Consumo. PRAZO DE VIGÊNCIA: Entrará em vigor na data de sua 
assinatura e findará em 31.12.2014. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 
8.666/1993 e suas posteriores alterações. DATA DA ASSINATURA: 
12.08.2014. SIGNATARIOS: SÔNIA MARIA SILVA MENEZES – Se-
cretário Municipal de Assistência Social, Trabalho e Renda, PEDRO 
OSCAR DE MELO PEREIRA – Secretário Municipal de Governo, 
pela contratante e a EMPRESA S. N. BARROSO COMÉRCIO, neste 
ato representada por Sandra Novais Barroso, como contratada. São 
Jose de Ribamar (MA). 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 149/2014. PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO Nº 455/2014 - SEMAS. PARTES: PREFEITURA MUNICI-
PAL DE SÃO JOSE DE RIBAMAR/MA E SUELY DA S FERREIRA. 
MODALIDADE: Pregão. OBJETO: Fornecimento de Brindes. VALOR 
GLOBAL: O valor deste contrato é de R$ 45.612,50 (quarenta e cinco 
mil seiscentos e doze reais e cinquenta centavos). UNIDADE ORÇA-
MENTÁRIA: 15901 - FMAS. PROJETO ATIVIDADE: 2.029 – Prote-
ção Social Básica à Família. NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.32 
– Material de Distribuição Gratuita. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
15901 - FMAS. PROJETO ATIVIDADE: 2.061 – Proteção Especial 
a Criança e aos Adolescentes. NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.32 
– Material de Distribuição Gratuita. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
15901 - FMAS. PROJETO ATIVIDADE: 2.076 – Apoio a Gestão 
Descentralizada. NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.32 – Material 
de Distribuição Gratuita. PRAZO DE VIGÊNCIA: Entrará em vigor 
na data de sua assinatura e findará em 31.12.2014. FUNDAMENTO 
LEGAL: Lei nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações. DATA DA 
ASSINATURA: 12.09.2014. SIGNATARIOS: SÔNIA MARIA SILVA 
MENEZES – Secretário Municipal de Assistência Social, Trabalho e 
Renda, PEDRO OSCAR DE MELO PEREIRA – Secretário Municipal 
de Governo, pela contratante e SUELY DA SILVA FERREIRA, como 
contratada. São Jose de Ribamar (MA). 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 150/2014. PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO Nº 455/2014 - SEMAS. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO JOSE DE RIBAMAR/MA E S. N. BARROSO. MODALIDA-
DE: Pregão. OBJETO: Fornecimento de Brindes. VALOR GLOBAL: 
O valor deste contrato é de R$ 37.237,50 (trinta e sete mil duzentos 
e trinta e sete reais e cinquenta centavos). UNIDADE ORÇAMENTÁ-
RIA: 15901 - FMAS. PROJETO ATIVIDADE: 2.029 – Proteção Social 
Básica à Família. NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.32 – Material de 
Distribuição Gratuita. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15901 - FMAS. 
PROJETO ATIVIDADE: 2.061 – Proteção Especial a Criança e aos 
Adolescentes. NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.32 – Material de 
Distribuição Gratuita. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15901 - FMAS. 
PROJETO ATIVIDADE: 2.076 – Apoio a Gestão Descentralizada. 
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.32 – Material de Distribuição 
Gratuita. PRAZO DE VIGÊNCIA: Entrará em vigor na data de sua 
assinatura e findará em 31.12.2014. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 
8.666/1993 e suas posteriores alterações. DATA DA ASSINATURA: 
12.09.2014. SIGNATARIOS: SÔNIA MARIA SILVA MENEZES – Se-
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cretário Municipal de Assistência Social, Trabalho e Renda, PEDRO 
OSCAR DE MELO PEREIRA – Secretário Municipal de Governo, 
pela contratante e S. N. BARROSO, representada neste ato por San-
dra Novais Barroso, como contratada. São Jose de Ribamar (MA). 

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
344/2010. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 516/2014 - SEMED. 
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE RIBAMAR/
MA E A EMPRESA VITORIA SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 
LTDA. OBJETO: A vigência do Contrato nº. 344/2010, fica prorro-
gada até 02 de setembro de 2015. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 
8.666/1993 e suas posteriores alterações. DATA DA ASSINATURA: 
02.09.2014. SIGNATARIOS: AURINO DA ROCHA LUZ – Secretário 
Municipal de Educação, PEDRO OSCAR DE MELO PEREIRA – Se-
cretário Municipal de Governo, pela contratante e a EMPRESA VITO-
RIA SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA LTDA. representada neste 
ato por Roberto Gutemberg Silva Frazão, como contratada. São Jose 
de Ribamar (MA).

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. Processo Admi-
nistrativo: 899/2014 - SEMAS. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA, CNPJ Nº 06.351.514/0001-78 e 
ALCINEI DOS SANTOS, CPF Nº 726.785.503-20 E OUTROS. OB-
JETO: Adjudicação direta por inexigibilidade de licitação para con-
tratação de recursos humanos, beneficiários dos Programas Sociais 
para a realização de oficinas de reciclagem produtivas, em São José 
de Ribamar. VALOR: R$ 51.012,00 (cinqüenta e um mil e doze reais). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, Caput da Lei Federal nº 8.666/1993. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS; PROJETO/ATIVIDADE: 2.076 – 
Apoio à Gestão Descentralizada - IGD; NATUREZA DA DESPESA: 
3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. RATIFI-
CAÇÃO: Sônia Maria Silva Menezes - Secretária Municipal de As-
sistência Social, Trabalho e Renda. São José de Ribamar/MA, 06 de 
setembro de 2014.
 
EXtrAtO DO tErMO DE ADESÃO A AtA DE rEGIStrO DE PrE-
ÇOS Nº 011/2014, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
085/2013. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE 
RIBAMAR/MA E A EMPRESA A. W. M ARAÚJO - ME. OBJETO: 
Fornecimento de Refeição tipo Quentinha. PRAZO DA VIGÊNCIA: A 
presente ata terá validade de 01 (um) ano contada a partir da data de 
sua assinatura. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 
e suas posteriores alterações. DATA DA ASSINATURA: 01.09.2014. 
SIGNATÁRIOS: SÔNIA MARIA SILVA MENEZES – Secretário Muni-
cipal de Assistência Social, Trabalho e Renda, PEDRO OSCAR DE 
MELO PEREIRA – Secretario Municipal de Governo, como Contra-
tante e a Empresa citada acima, como Contratada, pelas detentoras 
do Registro de preços. São José de Ribamar - MA. 
LICITANTE: A. W. M ARAÚJO - ME
CNPJ: 15.676.472/0001-36
ENDEREÇO: Rua 05, nº 28, Bairro Alto do Turu III, São José de Ribamar/MA
TELEFONE: (98) 3016-6633 FAX: (98) 3016-6633
REPRESENTANTE: ANTONIO WALGNEY MONTEIRO ARAÚJO
ENDEREÇO ELETRÔNICO: awmaraujo@hotmail.com

Item Especificação Unid Quant Preço Unit. 
Registrado (R$)

01 Refeição tipo quentinha, em embalagem individual 
aluminizada descartável, com divisórias e tampa de 
papelão, acompanhadas de talheres descartáveis e 
guardanapos, transportadas em térmicas, pesando 
aproximadamente 600g, contendo, no mínimo:
- 1 porção de arroz de 1ª qualidade
- 1 porção de feijão ou macarrão de 1ª qualidade
- 1 porção de salada crua ou cozida
- 1 porção de guarnição (carne bovina, frango ou 
peixe, apresentados de diferentes formas- assado/
refogado/frito e outras formas)
- farofa ou farinha à parte em saquinho plástico
-sobremesa: fruta ou doce

UND. 10.000 8,60

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
222/2013. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 441/2014 - SEMOSP. 
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE RIBA-

MAR/MA E EMPRESA MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES 
LTDA. OBJETO: Fica acrescido na planilha original do Contrato nº. 
222/2013, o valor de R$ 243.693,16 (duzentos e quarenta e três 
mil seiscentos e noventa e três mil e dezesseis centavos). VALOR 
GLOBAL: O valor do Contrato passa a ser de R$ 1.686.117,87 (hum 
milhão seiscentos e oitenta e seis mil, cento e dezessete reais e oi-
tenta e sete centavos). FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/1993 
e suas posteriores alterações. DATA DA ASSINATURA: 11.08.2014. 
SIGNATARIOS: AURINO DA ROCHA LUZ – Secretário Municipal de 
Educação, ANDRÉ FRANKLIN DUALIBE DA COSTA – Secretaria 
Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos, PEDRO OS-
CAR DE MELO PEREIRA – Secretário Municipal de Governo, pela 
contratante e EMPRESA MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES 
LTDA, neste ato representa neste ato por Paulo Roberto Parente, 
como contratada. São Jose de Ribamar (MA). 

EXTRATO CONTRATO Nº 153/2014 - SEMAS. PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO Nº 2948/2013 - SEMAS. PARTES: PREFEITURA MU-
NICIPAL DE SÃO JOSE DE RIBAMAR/MA E EMPRESA A. W. M. 
ARAÚJO - ME. OBJETO: Fornecimento de refeição, tipo quentinha. 
VALOR: R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais). UNIDADE ORÇA-
MENTÁRIA: Fundo Municipal de Assistência Social. FUNÇÃO PRO-
GRAMÁTICA: 08 244 0008 2.076 – Apoio à Gestão Descentralizada. 
CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiro/
Pessoa Jurídica. PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente contrato terá 
inicio na data de sua assinatura e término em 01.09.2015. FUNDA-
MENTO LEGAL: Lei nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações. 
DATA DA ASSINATURA: 01.09.2014. SIGNATARIOS: SÔNIA MARIA 
SILVA MENEZES – Secretária Municipal de Assistência Social, Tra-
balho e Renda, PEDRO OSCAR DE MELO PEREIRA – Secretário 
Municipal de Governo, pela contratante e EMPRESA A. W. M. ARAÚ-
JO - ME, neste ato representa neste ato por Antonio Walgney Mon-
teiro, como contratada. São Jose de Ribamar (MA). 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2014. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3092/201 - SEMUS. PARTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA E AS 
EMPRESAS MEDICAL MERCANTIL E APARELHAGEM LTDA., V. L. 
R. LIMA COMÉRCIO, MERCÚRIO – COMÉRCIO DE PRODUTOS 
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA., GRAN MEDH – DISTRIBUIDO-
RA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALA-
RES LTDA. CENTER HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ODONTO MEDICOS HOSPITALARES LTDA – ME. BRASILHOSP 
– BRASIL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. OBJE-
TO: Aquisição de Insumos Hospitalares. PRAZO DA VIGÊNCIA: A 
presente ata terá validade de 01 (um) ano contada a partir da data de 
sua assinatura. MODALIDADE: Pregão nº 009/2014. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações. 
DATA DA ASSINATURA: 11.06.2014. SIGNATÁRIOS: Secretária Mu-
nicipal de Saúde, DALILA DE NAZARÉ VASCONCELOS DOS SAN-
TOS e pela Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde, ARLENE 
ROCHA DA SILVA NETA, como Contratante e a Empresa citada aci-
ma, como Contratada, pela detentora do Registro de preços. São 
José de Ribamar - MA. 
LICITANTE: MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM LTDA.
CNPJ: 10.779.833/0001-56
ENDEREÇO: Avenida Agamenon Magalhães, nº. 3158, Espinheiro-Recife/PE.
TELEFONE: (81) 3216 - 6161 FAX: (81) 3421 – 5717.
REPRESENTANTE: MANUEL BASTOS TAVARES DE OLIVEIRA, RG nº. 3.112.268-SSP/PE 
e CPF nº. 000.032.984-34.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: medical@medical-pe.com.br 
Item Especificação Unid Quant. Fabricante Preço Unit. 

Reg. (R$)
19 Algodão hidrófilo em rolo: Produzido com 

fibras 100% algodão, 500g, em camadas 
contínuas em forma de rolo (manta), provido 
de papel apropriado em toda sua extensão. 
O algodão deverá apresentar aspecto 
homogêneo e macio, boa absorção, ausência 
de grumos ou quaisquer impurezas, ser 
inodoro, de cor branca (no mínimo 80% 
de brancura). embalado em saco plástico 
individual.

rolo

3.040 Nevoa

7,63
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30 Bisturi descatável esteril com lâmina em aço 

inoxidável, nº 22
und 10.000 Embramed 0,81

32 Bolsa térmica com gel para compressa 
quente e fria

und 300 Ortho-
Pauhei

8,93

34 Cânula de guedel - número 0; confeccionada 
em PVC atóxico, semi-rigido, transparente, 
resistente e lavável. 

und
300 Protec

2,88

35 Cânula de guedel - número 3.0; 
confeccionada em PVC atóxico, semi-rigido, 
transparente, resistente e lavável.

und
150 Protec

3,50

58 Digluconato de clorexidina 2%, solução 
detergente, suave. Frasco com 1 L. 

frasco 3.500 Vic Pharma 11,50

72 Equipo para Nutrição Enteral Estéril com 
lanceta perfurante para conexão ao recipiente 
de solução; Câmara flexível para visualização 
gotejamento; Extensão em PVC azul (evita 
conexão acidental com acesso venoso); 
Controlador de fluxo ( gotejamento ) tipo 
pinça rolete; Conexão luer para dispositivo de 
acesso venoso. Embalagem em papel grau 
cirúrgico, esterilizado por radiação gama.

und

10.000 Compojet

1,24

73 Esparadrapo - impermeável; na largura de 
10 cm x 4,5 m; confeccionado em tecido 
apropriado de fios de algodão (100% algodão) 
com uma camada de impermeabilização em 
uma das faces e uma camada de adesivo 
a base de óxido de zinco, borracha natural 
e resinas na outra face,cor branca, com 
boa aderência e boa rasgadura, isento de 
substancias alérgicas, enrolado em carretel, 
com tampa de proteção, com dados de 
identificação e procedência.

und

8.300 Procitex Fab

5,10

75 Extensor para infusão de solução 
parenteral:Diâmetro de 2,5mm, com conexão 
2 vias luer lock fêmea, protetor em uma das 
extremidades e conector luer lock macho com 
protetor e filtro na outra extremidade. Pinça 
corta fluxo e tubo controlado. Embalado em 
envelope de papel grau cirúrgico fechado 
por termo selagem, contendo uma Unid 
esterilizada.

und

3.000 Compojet

0,74

87 Fio Guia Mandril com botão INFANTIL und 50 Missouri 20,09
100 Frasco Borrel, tudo porta-lâminas und 45.000 Cralplast 0,30
104 Gel para uso em ultrassonografia: 

Eletrocardiograma; acondicionado em frasco 
translúcido, com bico dosador e tampa; com 
dados de identificação, validade, numero do 
lote e registro no MS. Galão 5 litros.

galão

6 Galão

21,39

105 Gluconato de clorexidina 2%Antisséptico 
tópico, uso adulto e pediátrico, frasco com 
1000mL

frasco
240 Rioquimica

11,25

126 Kit para nebulização, contendo: máscara 
adulta em PVC transparente, atóxico; com 
presilha elástica, extensão com conector para 
ar comprimido e oxigênio, recipiente para 
medicamento; resistentes e duráveis.

kit

5.120 Ns

5,58

127 Kit para nebulização, contendo: máscara 
infantil em PVC transparente, atóxico; com 
presilha elástica, extensão com conector para 
ar comprimido e oxigênio, recipiente para 
medicamento resistentes e duráveis.

kit

5.120 Ns

5,58

143 Pêra para aparelho de pressão 
(esfignomanômetro) confeccionada em 
borracha sintética macia e resistente. 

und
215 Teksol

2,98

147 Placa de Petri de vidro (100X 15) und 15 Cral 4,00
191 Sonda nasogástrica longa nº 04: 

Confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, 
transparente, siliconizada, embalada 
individualmente em filme de polietileno, 
constando externamente os dados de 
identificação, procedência, data de fabicação 
e validade, nº do lote, calibre e Registro no 
MS.

und

50 Markmed

0,69

192 Sonda nasogástrica longa nº 06: 
Confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, 
transparente, siliconizada, embalada 
individualmente em filme de polietileno, 
constando externamente os dados de 
identificação, procedência, data de fabicação 
e validade, nº do lote, calibre e Registro no 
MS.

und

50 Markmed

0,70

209 Termômetro para caixa de vacina und 100 Incoterm 54,50
211 Termômetro clínico primático com enchimento 

à líquido vermelho(mercúrio).
und 1.500 Premium 4,37

233 Tubo coletor plástico tipo Vacutainer de 10ml und 5.000 Vacuette 0,42

 

LICITANTE: V. L. R. LIMA COMÉRCIO
CNPJ: 01.265.846/0001-16.
ENDEREÇO: Rua Epsilon, Quadra 64, nº 64, Recanto Vinhais, São Luís/MA.
TELEFONE: (98) 3246-6958 FAX: (98) 3246 – 2616
REPRESENTANTE: VERA LOURDES RABELO LIMA, RG Nº 19910294-5 E CPF Nº 
175.719.443-68.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: virlimacomercio@hotmail.com 
Item Especificação Unid Quant. Fabricante Preço Unit. 

Reg. (R$)
71 Equipo para infusão duas vias (tipo Polifix) und 1.000 COMPOJET 0,63

LICITANTE: MERCÚRIO – COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ:06.670.152/0001-88
ENDEREÇO: Av. do Contorno, nº 40 – Ipase, São Luís/MA.
TELEFONE: (98) 3242 - 7887 FAX: (98) 3242 - 7887
REPRESENTANTE: PATRÍCIA VASCONCELOS OLIVEIRA SOUSA, RG Nº 032903394-8 SSP/MA e 
CPF Nº 731.288.803-87.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: mercúrio.hospitalar@hotmail.com 
Item Especificação Unid Quant. Fabricante Preço Unit. 

Reg. (R$)
14 Agulha raqui descartável 90x4,5 26Gx31/2 

C/25(para punção medular).
cx 40 Solidor 77,76

15 Álcool a 70% com 1.000 ml. frasco 8.600 Recie 3,65
16 Álcool a 96% com 1.000 ml frasco 2.000 Ricie 4,19
18 Algodão hidrófilo em bola: Com fibras 100% 

algodão, com boa absorvência, inodoro, aspecto 
homogêneo e macio, livre de impurezas e 
grumos, cor branca embaladas em saco plástico 
com dados de identificação,pacote c/95g. 
Prazo de validade: 05 anos a partir da data de 
fabricação.

pacote 6.670 Polarfix 2,42

25 Atadura de crepon: Faixas com 4,5 metros de 
comprimento x 10cm de largura confeccionadas 
em tecido de crepon 100% algodão; bordas 
devidamente acabadas, elasticidade adequada, 
estar uniformemente enrolada e isenta de 
quaisquer defeitos.densidade: 13 fios por cm2; 
- validade: 5 anos. Embalado em pacote com 12 
unidades.

pacote 120 Ortofen 9,36

28 Atadura de rayon estérilMedidas: 10,0cm x 5m und 100 Medhause 6,11
29 Atadura de rayon estérilMedidas: 7,5cm x 5m und 100 Medhause 6,05
51 Coletor para Incontinência Urinária, Coletor de 

urina masculino com extensão, confeccionado 
em PVC atóxico e flexível; Preservativo de 
puro Látex; Esterilização: gás óxido de etileno; 
Embalado individualmente em envelope de 
papel grau cirúrgico/filme de polipropileno; 
Comprimento da extensão: 1,30 m. 

und 5.000 Cpl 0,42

66 Equipo Âmbar: Equipo âmbar para administração 
de soluções parenterais fotossensíveis. Ponta 
perfurante padrão ISO, câmara gotejadora com 
padrão macrogotas (1 ml = 20 gotas/ minuto). 
Filtro de partículas de 15 µm. Tubo âmbar, em 
PVC. Entrada de ar com filtro de 0,22µ. Conector 
Spin Lock com o paciente, membrana fluid stop: 
Permite realização de priming sem a desconexão 
do protetor do cone. Evita contaminação. Capa 
protetora âmbar.

und 300 Compojet 2,80

89 Fita indicativa para esterilização. und 3.300 Missajer 4,44
91 Fita -teste de Glicemia, confeccionada em 

plástico, com área reativa para determinação 
quantitativa de glicose no sangue amostras 
digitais, capilar, venoso arterial e neonatal 
através do método biosensor e amperométrico, 
utilizando a química enzimática de 
desidrogenase ou enzima oxidase ou similar, 
faixa de mediação entre 10 a 600 mg/dl. Tempo 
de leitura em torno de 20 segundos. Caixas 
com 50 (cinqüenta) tiras. A Licitante Vencedora, 
deverá obrigatoriamente fornecer em regime 
de comodato ou em doação no mínimo 2.000 
(mil) unidades de aparelhos glicosímetros 
compatíveis com as tiras fornecidas,com baterias 
e acessórios necessários a sua utilização.

und 500.000 On Call Plus 0,70

101 Frasco plástico graduado, para uso de nutrição 
enteral, com capacidade para 500ml.

und 10.000 Fbm Farma 0,98

108 Espuma absorvente, composto por espuma 
de poliuretano e silicone suave atraumático, 
com propriedades de microaderência seletiva, 
confortável e adaptável aos contornos 
anatômicos do corpo, recortável e flexível. 
Esterilizado à òxido de etileno, embalagem 
individual, medindo 20 x 20 cm, constando 
externamente dados de identificação conforme 
a lei.

und 3.000 Molnlyncke 498,00
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109 Espuma de espuma absorvente, composto por 

espuma de poliuretano e silicone suave para 
calcâneos, atraumático, com propriedades de 
microaderência seletiva, confortável e adaptável 
aos contornos anatômicos do corpo, recortável 
e flexível. Esterilizado à òxido de etileno, 
embalagem individual , medindo 13x20cm, 
constando externamente dados de identificação 
conforme a lei.

und 960 Molnlyncke 182,00

110 Curativo multicamadas, absorvente, 
autoadesivo, com borda e silicone suave 
composto por camada de poliuretano flexível, 
permeável ao ar, impermeável a água, fluídos 
orgânicos e bactérias, e com microaderência 
seletiva. Campo de absorção composto por 3 
camadas sendo uma camada de espuma de 
poliuretano (que funciona como camada de 
absorção), uma camada de não-tecido feito de 
viscose e poliéster (funciona como uma camada 
para dispersão do exsudato) e uma camada com 
3 tipos diferentes de fibras (fibras de poliacrilato 
super absorventes, fibras de algodão e fibras 
de ligação) que mantém o exsudato na parte 
superior do curativo, não permitindo seu retorno, 
e, Camada de silicone suave. Esterilizado à 
òxido de etileno, embalagem individual medindo 
15 x 20 cm, constando externamente dados de 
identificação conforme a legislação em vigor.

und 960 Molnlyncke 147,00

111 Curativo para a região sacral, multicamadas, 
absorvente, autoadesivo, com borda e silicone 
suave composto por camada depoliuretano 
flexível, permeável ao ar, impermeável a 
água, fluídos orgânicos e bactérias, e com 
microaderência seletiva. Campo de absorção 
composto por 3 camadas sendo uma camada 
de espuma de poliuretano (que funciona como 
camada de absorção), uma camada de não-
tecido feito de viscose e poliéster (funciona 
como uma camada para dispersão do exsudato) 
e uma camada com 3 tipos diferentes de fibras 
(fibras de poliacrilato super absorventes, fibras 
de algodão e fibras de ligação) que mantém 
o exsudato na parte superior do curativo, 
não permitindo seu retorno, e, Camada de 
silicone suave. Esterilizado à òxido de etileno, 
embalagem individual medindo 18 x 18cm, 
constando externamente dados de identificação 
conforme a legislação em vigor.

und 960 Molnlyncke 147,00

112 Espuma antimicrobiano de espuma absorvente 
com prata iônica e silicone suave, composto por 
espuma de poliuretano cinza que contém o sulfato 
de prata, com efeito antimicrobiano sustentado 
por 7 dias, moléculas de carvão ativado, silicone 
suave atraumático, com propriedades de 
microaderência seletiva, confortável e adaptável 
aos contornos anatômicos do corpo, recortável 
e flexível. Esterilizado à òxido de etileno, 
embalagem individual , medindo 10 x 10 cm, 
constando externamente dados de identificação 
conforme a lei.

und 4.000 Molnlyncke 118,00

113 Espuma antimicrobiano de espuma absorvente 
com prata iônica e silicone suave, composto 
por espuma de poliuretano cinza que contém 
o sulfato de prata, com efeito antimicrobiano 
sustentado por 7 dias, moléculas de carvão 
ativado, silicone suave atraumático, com 
propriedades demicroaderência seletiva, 
confortável e adaptável aos contornos 
anatômicos do corpo, recortável e flexível. 
Esterilizado à òxido de etileno, embalagem 
individual , medindo 20 x 20 cm, constando 
externamente dados de identificação conforme 
a lei.

und 360 Molnlyncke 478,00

116 Gel com barreira de adesão para feridas com 
0,2% De Polihexanida (PHMB), Composto 
de Polihexanida (PHMB) 0,2%, Betaína, 
Propilenoglicol, Protetor de Pele, Hidroxietil 
Celulose, Água. caixa contendo 01 embalagem 
Com 100g

und 576 Walkmed 135,00

120 Óleo Dermoprotetor é um produto a base de 
AGE (Ácidos Graxos Essenciais), Vitaminas A e 
E, Óleos de Copaíba e Melaleuca que revitalizam 
a pele e auxiliam no processo de cicatrização de 
feridas. Embalagem Individual, c/200 ml

und 2.000 Dbs 40,00

132 Lençol descartável em bobina utilizado para 
promover e manter a privacidade do paciente 
durante exames e para forrar camas e macas, 
na cor branca (100% branca, medindo 
aproximadamente 50cm x 50m e gramatura de 
50g/m².

rolo 3.200 Embramed 5,83

142 Papel crepado: Em folhas, para embalar artigos 
a serem submetidos a processo de esterilização 
em autoclave, medindo60x60cm, gramatura de 
60g/m2. o papel deve ser permeável ao agente 
esterilizante, hidrorrepelente, resistente, sem 
furos, rasgos ou emendas, apresentar barreiras 
microbiológicas com, no mínimo, 95% de 
eficiência, para a manutenção da esterilização 
do conteúdo. 

bobina 1.300 Polarfix 344,00

144 Pote retangular, rígido em polipropileno 
transparente; com tampa hermética, capacidade 
de 15 litros. 

und 140 Jaguar 28,00

145 Pote retangular, rígido em polipropileno 
transparente; com tampa hermética, capacidade 
de 25 litros. 

und 140 Jaguar 35,00

146 Pote retangular, rígido em polipropileno 
transparente; com tampa hermética, capacidade 
de 5 litros. 

und 140 Jaguar 13,00

148 Protetor solar: Produto de uso externo que 
contenha substâncias químicas e/ou físicas que 
atuam como barreiras protetoras da pele contra 
radiações solares (raios ultra-violeta uva/uvb), 
com fator de proteção solar 60 (sessenta), em 
creme de fácil absorção. em frascos de 120 ml 
do produto. A embalagem, deverá constar o 
número do registro do produto na ANVISA/MS, 
indicação do fps (de acordo com o tipo de pele), 
modo de usar, prazo de validade, indicação da 
necessidade de reaplicação para manutenção 
de sua eficácia, orientações e advertências, 
tais como: “atenção: este produto não oferece 
nenhuma proteção contra insolação”.o produto 
deverá ser acondicionado conforme praxe do 
fabricante, garantindo sua integridade até o uso. 
Rotulado de acordo com a legislação em vigor.

und 2.120 Nutiex 48,00

165 Sistema para drenagem de tórax: Exclusivo 
Frasco Cônico, maior facilidade manuseio. 
Tampa com 5 vias e saída opcional para desprezo 
do material coletado. Extensão siliconada para 
drenagem. Clamp para fechamento e Conector 
universal (drenos de 12 a 48 french). Alça para 
transporte e fixação. Todo o sistema é embalado 
em papel filme grau-cirúrgico e esterilizado em 
óxido de etileno. Capacidade para 250mL.

und 100 Biotec 12,00

166 Sistema para drenagem de tórax: Exclusivo 
Frasco Cônico, maior facilidade manuseio. 
Tampa com 5 vias e saída opcional para desprezo 
do material coletado. Extensão siliconada para 
drenagem. Clamp para fechamento e Conector 
universal (drenos de 12 a 48 french). Alça para 
transporte e fixação. Todo o sistema é embalado 
em papel filme grau-cirúrgico e esterilizado em 
óxido de etileno. Capacidade para 500mL

und 100 Biotec 15,00

167 Sistema para drenagem de tórax: Exclusivo 
Frasco Cônico, maior facilidade manuseio. 
Tampa com 5 vias e saída opcional para desprezo 
do material coletado. Extensão siliconada para 
drenagem. Clamp para fechamento e Conector 
universal (drenos de 12 a 48 french). Alça para 
transporte e fixação. Todo o sistema é embalado 
em papel filme grau-cirúrgico e esterilizado em 
óxido de etileno. Capacidade para 1000mL

und 100 Biotec 19,00

177 Sonda de uso médico de foley 2 vias nº 
10:Confeccionada em borracha natural, 
siliconizada; em duas vias sendo uma em funil 
e outra com válvula para enchimento do balão, 
ponta cilíndrica macia de fundo cego com dois 
orifícios laterais opostas após o balão, número e 
capacidade do balão impressos em local visível, 
embalagem individual estéril em papel grau 
cirúrgico com abertura em pétala, com dados de 
identificação, tipo de esterilização com validade 
de 05 (cinco) anos .

und 200 Solidor 2,20

178 Sonda de uso médico de foley 2 vias nº 
14:Confeccionada em borracha natural, 
siliconizada; em duas vias sendo uma em funil 
e outra com válvula para enchimento do balão, 
ponta cilíndrica macia de fundo cego com dois 
orifícios laterais opostas após o balão, número e 
capacidade do balão impressos em local visível, 
embalagem individual estéril em papel grau 
cirúrgico com abertura em pétala, com dados de 
identificação, tipo de esterilização com validade 
de 05 (cinco) anos .

und 200 Solidor 2,01
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179 Sonda de uso médico de foley 2 vias nº 

16: Confeccionada em borracha natural, 
siliconizada; em duas vias sendo uma em funil 
e outra com válvula para enchimento do balão, 
ponta cilíndrica macia de fundo cego com dois 
orifícios laterais opostas após o balão, número e 
capacidade do balão impressos em local visível, 
embalagem individual estéril em papel grau 
cirúrgico com abertura em pétala, com dados de 
identificação, tipo de esterilização com validade 
de 05 (cinco) anos .

und 1.200 Solidor 2,01

180 Sonda de uso médico de foley 2 vias nº 
18: Confeccionada em borracha natural, 
siliconizada; em duas vias sendo uma em funil 
e outra com válvula para enchimento do balão, 
ponta cilíndrica macia de fundo cego com dois 
orifícios laterais opostas após o balão, número e 
capacidade do balão impressos em local visível, 
embalagem individual estéril em papel grau 
cirúrgico com abertura em pétala, com dados de 
identificação, tipo de esterilização com validade 
de 05 (cinco) anos.

und 1.200 Solidor 2,01

181 Sonda de uso médico de foley 2 vias nº 
20: Confeccionada em borracha natural, 
siliconizada; em duas vias sendo uma em funil 
e outra com válvula para enchimento do balão, 
ponta cilíndrica macia de fundo cego com dois 
orifícios laterais opostas após o balão, número e 
capacidade do balão impressos em local visível, 
embalagem individual estéril em papel grau 
cirúrgico com abertura em pétala, com dados de 
identificação, tipo de esterilização com validade 
de 05 (cinco) anos.

und 200 Solidor 2,01

182 Sonda de uso méedico de foley 2 vias nº 
12: Confeccionada em borracha natural, 
siliconizada; em duas vias sendo uma em funil 
e outra com válvula para enchimento do balão, 
ponta cilíndrica macia de fundo cego com dois 
orifícios laterais opostas após o balão, número e 
capacidade do balão impressos em local visível, 
embalagem individual estéril em papel grau 
cirúrgico com abertura em pétala, com dados de 
identificação, tipo de esterilização com validade 
de 05 (cinco) anos . 

und 200 Solidor 2,01

200 Sonda para alimentação enteral nº 10, tubo de 
poliuretano raiopaco

und 1.000 Embramed 2,88

201 Sonda para alimentação enteral nº 12, tubo de 
poliuretano raiopaco

und 1.000 Embramed 5,00

212 Termômetro uso clínico: Em plástico inquebrável; 
com mostrador cristal liquido, digital; visor 
com números grandes e nítidos. Registro de 
temperatura em cerca de 60 segundos; precisão 
com até duas casas decimais; sinal sonoro 
a cada 4 segundos e sinal maior no final da 
medição; a prova de água; botão liga/desliga; 
bateria substituível com duração aproximada de 
300 horas.

und 525 Solidor 8,67

218 Tubo Endotraqueal com balão 3,0: 
Confeccionado em plástico utilizado para 
entubação endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; Embalagem 
individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel 
grau Cirúgico. Fabricado em polipropileno, 
valvula ABS com mola inoxidável.

und 60 3,35

219 Tubo Endotraqueal com balão 3,5: 
Confeccionado em plástico utilizado para 
entubação endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; Embalagem 
individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel 
grau Cirúgico. Fabricado em polipropileno, 
valvula ABS com mola inoxidável.

und 60 Solidor 3,35

220 Tubo Endotraqueal com balão 4,0: 
Confeccionado em plástico utilizado para 
entubação endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; Embalagem 
individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel 
grau Cirúgico. Fabricado em polipropileno, 
valvula ABS com mola inoxidável.

und 60 Solidor 3,35

221 Tubo Endotraqueal com balão 4,5: 
Confeccionado em plástico utilizado para 
entubação endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; Embalagem 
individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel 
grau Cirúgico. Fabricado em polipropileno, 
valvula ABS com mola inoxidável.

und 60 Solidor 3,35

222 Tubo Endotraqueal com balão 5,0: 
Confeccionado em plástico utilizado para 
entubação endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; Embalagem 
individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel 
grau Cirúgico. Fabricado em polipropileno, 
valvula ABS com mola inoxidável.

und 60 Solidor 3,35

223 Tubo Endotraqueal com balão 5,5: 
Confeccionado em plástico utilizado para 
entubação endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; Embalagem 
individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel 
grau Cirúgico. Fabricado em polipropileno, 
valvula ABS com mola inoxidável.

und 60 Solidor 3,35

224 Tubo Endotraqueal com balão 6,0: 
Confeccionado em plástico utilizado para 
entubação endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; Embalagem 
individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel 
grau Cirúgico. Fabricado em polipropileno, 
valvula ABS com mola inoxidável.

und 60 Solidor 3,35

225 Tubo Endotraqueal com balão 6,5: 
Confeccionado em plástico utilizado para 
entubação endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; Embalagem 
individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel 
grau Cirúgico. Fabricado em polipropileno, 
valvula ABS com mola inoxidável.

und 60 Solidor 3,35

226 Tubo Endotraqueal com balão 7,0: 
Confeccionado em plástico utilizado para 
entubação endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; Embalagem 
individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel 
grau Cirúgico. Fabricado em polipropileno, 
valvula ABS com mola inoxidável.

und 120 Solidor 3,35

227 Tubo Endotraqueal com balão 7,5:Confeccionado 
em plástico utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros; Embalagem individual tipo Blister, 
de fácil abertura em Papel grau Cirúgico. 
Fabricado em polipropileno, valvula ABS com 
mola inoxidável.

und 120 Solidor 3,35

228 Tubo Endotraqueal com balão 8,0: 
Confeccionado em plástico utilizado para 
entubação endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; Embalagem 
individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel 
grau Cirúgico. Fabricado em polipropileno, 
valvula ABS com mola inoxidável.

und 120 Solidor 3,35

229 Tubo Endotraqueal com balão 8,5:Confeccionado 
em plástico utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros; Embalagem individual tipo Blister, 
de fácil abertura em Papel grau Cirúgico. 
Fabricado em polipropileno, valvula ABS com 
mola inoxidável.

und 60 Solidor 3,35

230 Tubo Endotraqueal com balão 9,0: 
Confeccionado em plástico utilizado para 
entubação endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; Embalagem 
individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel 
grau Cirúgico. Fabricado em polipropileno, 
valvula ABS com mola inoxidável.

und 60 Solidor 3,35

232 Tubo coletor plástico tipo Vacutainer de 5ml und 5.000 L.import 0,35
234 Umidificador,em plástico, para fluxômetro para 

oxigênio; com encaixe em metal na saída 
superior e capacidade para 250ml. 

und 160 Oxigeol 11,30

LICITANTE: GRAN MEDH – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICOS 
HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 10.653.892/0001-83.
ENDEREÇO: Rua Projetada, nº 20, Quadra 06, Lote 06, Bairro Bequimão, em São Luís/MA.
TELEFONE: (98) 3236 - 5481 FAX: (98) 3236 - 5481 
REPRESENTANTE: FABIANA PEREIRA DE SOUSA, RG nº. 1.996.896 SSP/PI, CPF nº. 874.619.353-
72.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: gran-medh@hotmail.com 
Item Especificação Unid Quant. Fabricante Preço Unit. 

Reg. (R$)
17 Àlcool etílico em gel 70º INPM frasco com 

1000ml
frasco 2.000 Ricie 9,37

49 Coletor de urina - capacidade de 60ml 
aproximadamente, polipropileno de alta 
transparência que possibilite a análise visual, 
para coleta de urina e amostras biológicas,com 
tampa de rosca em polietileno com sistema de 
veda rosca interno afixado na própria tampa ou 
vedação hermética,com diâmetro aproximado de 
4,5 cm e altura de 5,5 cm. Validade mínima da 
esterilidade de 36 meses.

und 50.120 Deskarplas 0,36

57 Detergente enzimático concentrado para diluição 
em água, utilizado na limpeza de instrumentais 
cirúrgicos e endoscópicos. Frasco com 1 L

frasco 5.000 Vicpharma 15,29
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61 Dreno toráxico estéril: Confeccionado em 100% 

silicone, com linha radiopaca em toda extensão, 
conector universal ajustável, extremidade 
arredondada e multiperfurada, medindo 50cm de 
comprimento, indicado para drenagem toráxica, 
mediastinal, pleural, cirurgia cardíaca e drenagem 
geral, embalado em papel grau cirúrgico e filme 
PET-PE, constando externamente dados de 
identificação, procedência, instruções de uso, 
data de fabricação e esterilização (valida por 
03 anos), nº do lote e registro no Ministério da 
Saúde Medidas: 45cm de comprimento, 22mm 
de diâmetro.

und 100 Water Seal 6,47

62 Dreno toráxico estéril: Confeccionado em 100% 
silicone, com linha radiopaca em toda extensão, 
conector universal ajustável, extremidade 
arredondada e multiperfurada, medindo 50cm de 
comprimento, indicado para drenagem toráxica, 
mediastinal, pleural, cirurgia cardíaca e drenagem 
geral, embalado em papel grau cirúrgico e filme 
PET-PE, constando externamente dados de 
identificação, procedência, instruções de uso, 
data de fabricação e esterilização (valida por 
03 anos), nº do lote e registro no Ministério da 
Saúde Medidas: 45cm de comprimento, 24mm 
de diâmetro.

und 100 Water Seal 6,47

63 Dreno toráxico estéril: Confeccionado em 100% 
silicone, com linha radiopaca em toda extensão, 
conector universal ajustável, extremidade 
arredondada e multiperfurada, medindo 50cm de 
comprimento, indicado para drenagem toráxica, 
mediastinal, pleural, cirurgia cardíaca e drenagem 
geral, embalado em papel grau cirúrgico e filme 
PET-PE, constando externamente dados de 
identificação, procedência, instruções de uso, 
data de fabricação e esterilização (valida por 
03 anos), nº do lote e registro no Ministério da 
Saúde Medidas: 45cm de comprimento, 30mm 
de diâmetro.

und 100 Water Seal 6,27

67 Equipo com câmara graduada para 
administração de soluções parenterais 
diluídas:Ponta perfurante padrão ISO com tampa 
protetora. Câmara graduada (bureta), com 
capacidade de 100 ml, escala de 10 ml em 10 ml 
ou de 5 em 5 ml. Filtro de partículas de 15 µm. 
Tubo em PVC transparente. Tubo extensor de 
PVC com pinça corta-fluxo tipo “clamp”. Estéril, 
apirogênico, atóxico. Conector Luer Slip com 
o paciente (exceto: código: 410526S: Microfix 
100Vf Safeflow, com conector Spin Lock com o 
paciente). Ponto de injeção para medicamentos 
(superior) livre de látex. Entrada de ar superior 
com filtro com 0,22 µm com tampa reversível. 
Injetor lateral em Y livre de látex. Câmara de 
gotejamento flexível com microgotejador. Tubo 
em PVC.

und 100 Solidor 3,49

69 Equipo microgotas: Equipo para soro simples, 
estéril, com câmara gotejadora em microgotas 
tubo em PVC, atóxico, adaptador para agulha 
ou cateter, tampa e pinça rolete, embalado 
individualmente em saco plástico, obedecendo 
todas as normas e portarias do Ministério da 
Saúde.

und 3.500 Compojet 1,15

74 Esparadrapo - impermeável; na largura de 10 cm 
x 4,5 m; isento de substancias alérgicas, permite 
a pele respirar livremente, enrolado em carretel, 
com tampa de proteção. 

und 6.060 Missner 4,62

86 Fio Guia Mandril com botão ADULTO und 50 Potex 22,75
90 Fita métrica inelástica com matéria prima em 

plástico resistente, comprimento 150cm, com 
marcas em cada meio em centímetro, graduação 
nas duas faces e escala de 1 em 1cm.

und 200 Ricsen 2,47

102 Garrote: Em rolo de 15 metros; em látex; para 
garroteamento no procedimento de punção 
venosa.

rolo 40 Lemgruber 12,95

103 Gel - para uso em sonar; acondicionado em 
frasco translúcido, com bico dosador. Frasco 
300ml.

und 700 Vicpharma 2,10

106 Tela de silicone suave com, atraumático, 
transparente, poroso e flexível com propriedades 
de microaderência seletiva, não absorvente, 
composto por uma tela de poliamida elástica, 
revestida de silicone suave dos dois lados, 
esterilizado à òxido de etileno, embalagem 
individual medindo 10 x 18 cm,constando 
externamente dados de identificação conforme 
a lei.

und 1.500 Mepitel 98,75

107 Tela de silicone suave com , atraumático, 
transparente, poroso e flexível com propriedades 
de microaderência seletiva, não absorvente, 
composto por uma tela de poliamida elástica, 
revestida de silicone suave dos dois lados, 
esterilizado à òxido de etileno, embalagem 
individual , medindo 20 x 30 cm,constando 
externamente dados de identificação conforme 
a lei.

und 1.000 Mepitel 25,00

114 Hidrogel estéril à base de cloreto de sódio 
hipertônico para desbridamento de necroses 
secas, composto por água purificada, cloreto de 
sódio a 20% e goma xantana, caixa contendo 01 
embalagem com 15g.

und 1.440 Helianto 50,00

115 Curativo Composto por fibras de Alginato, ácidos 
algínicos, dos quais correspondem 60% de 
acido manurônico (unidades M) e 40% de ácido 
glurônico (unidades G), altamente absorvente, 
sendo 96% de cálcio e 4% de sódio, formadas 
em um material não-tecido, e, ao absorver o 
exsudato da ferida, transforma-se em uma 
camada firme de gel, promovendo um ambiente 
úmido no leito da ferida, favorecendo o processo 
de cicatrização e estimulando o desbridamento 
autolítico. Sua remoção ocorre facilmente, sem 
trauma para o tecido recém-formado. O produto 
deve estar acondicionado em embalagem 
com abertura asséptica e estéril. Embalagem 
individual, medindo 10 x 10 cm.

und 2.220 Curatec 29,98

117 Solução Corporal Antisséptica Com 0,2% De 
Polihexanida (PHMB) + Polidocanol + Bisabolol. 
Olihexanida(PHMB), Polidocanol, Bisabolol, 
Cocoamidopropil Betaína, Protetor de Pele, 
Água. caixa contendo 01 embalagem Com 250 
ml.

und 864 Walkmed 51,15

124 Kit para exame ginecológico tamanho M 
contendo (espéculo vaginal esterilizado, par de 
luva de plástico transparente, espátula de ayre 
de madeira, escova ginecológica descartável, 
estéril, com cabo cilíndrico medindo 18cm 
de comprimento, lâmina de vidro ponta fosca 
embalada em caixa de plástico com adesivo 
para identificação, pinça cherron de plástico de 
cor branca) descartável, embalado em papel 
grau cirúrgico.

kit 25.000 Adlin 2,02

125 Kit para exame ginecológico tamanho P 
contendo (espéculo vaginal esterilizado, par de 
luva de plástico transparente, espátula de ayre 
de madeira, escova ginecológica descartável, 
estéril, com cabo cilíndrico medindo 18cm 
de comprimento, lâmina de vidro ponta fosca 
embalada em caixa de plástico com adesivo 
para identidicação, pinça cheron de plástico de 
cor branca) descartável, embalado em papel 
grau cirúrgico.

kit 20.000 Adlin 1,86

139 Máscara N95: Filtro para Particulados: classe 
PFF-2 / N95. Eficiência mínima de filtragem 
de 95%. BFE > 99% (Eficiência de Filtração 
Bacteriológica). Formato Concha. Resistente a 
fluidos. Fabricado, testado e aprovado nos EUA 
pelo NIOSH, no Brasil, testado pela Fundacentro. 
Aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego 
- Certificado de Aprovação (CA): 7956. Registro 
no Ministério da Saúde: 10002079056 (ANVISA)

und 600 Best 2,10

149 Protetor solar: Produto de uso externo que 
contenha substâncias químicas e/ou físicas 
que atuam como barreiras protetoras da pele 
contra radiações solares (raios ultra-violeta uva/
uvb), com fator de proteção solar 30 (trinta), em 
creme de fácil absorção. em frascos de 120 ml 
do produto. A embalagem, deverá constar o 
número do registro do produto na ANVISA/MS, 
indicação do fps (de acordo com o tipo de pele), 
modo de usar, prazo de validade, indicação da 
necessidade de reaplicação para manutenção 
de sua eficácia, orientações e advertências, 
tais como: “atenção: este produto não oferece 
nenhuma proteção contra insolação”.o produto 
deverá ser acondicionado conforme praxe do 
fabricante, garantindo sua integridade até o uso. 
Rotulado de acordo com a legislação em vigor.

und 2.120 Loreal 45,00
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150 Scalp nº 19: Catéter para infusão venosa com 

agulha de bisel trifacetado, com asas leves e 
flexíveis, dotadas de um exclusivo dispositivo 
de encaixe, garantindo firme empunhadura, 
perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, 
flexível e transparente, conector luer-lok cônico 
e rígido, assegurando perfeita conexão com 
seringas ou equipos de bico macho e seringas 
ou dispositivos luer-lok, esterilizado a óxido de 
etileno, embalado individualmente em papel grau 
cirúrgico, constando externamente os dados de 
identificação e procedência, fabricação, lote e 
esterilização.

und 3.000 Solidor 0,16

151 Scalp nº 21: Catéter para infusão venosa com 
agulha de bisel trifacetado, com asas leves e 
flexíveis, dotadas de um exclusivo dispositivo 
de encaixe, garantindo firme empunhadura, 
perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, 
flexível e transparente, conector luer-lok cônico 
e rígido, assegurando perfeita conexão com 
seringas ou equipos de bico macho e seringas 
ou dispositivos luer-lok, esterilizado a óxido de 
etileno, embalado individualmente em papel grau 
cirúrgico, constando externamente os dados de 
identificação e procedência, fabricação, lote e 
esterilização.

und 2.000 Solidor 0,16

152 Scalp nº 23: Catéter para infusão venosa com 
agulha de bisel trifacetado, com asas leves e 
flexíveis, dotadas de um exclusivo dispositivo 
de encaixe, garantindo firme empunhadura, 
perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, 
flexível e transparente, conector luer-lok cônico 
e rígido, assegurando perfeita conexão com 
seringas ou equipos de bico macho e seringas 
ou dispositivos luer-lok, esterilizado a óxido de 
etileno, embalado individualmente em papel grau 
cirúrgico, constando externamente os dados de 
identificação e procedência, fabricação, lote e 
esterilização.

und 3.000 Solidor 0,16

153 Scalp nº 25: Catéter para infusão venosa com 
agulha de bisel trifacetado, com asas leves e 
flexíveis, dotadas de um exclusivo dispositivo 
de encaixe, garantindo firme empunhadura, 
perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, 
flexível e transparente, conector luer-lok cônico 
e rígido, assegurando perfeita conexão com 
seringas ou equipos de bico macho e seringas 
ou dispositivos luer-lok, esterilizado a óxido de 
etileno, embalado individualmente em papel grau 
cirúrgico, constando externamente os dados de 
identificação e procedência, fabricação, lote e 
esterilização.

und 3.000 Solidor 0,16

154 Scalp nº 27: Catéter para infusão venosa com 
agulha de bisel trifacetado, com asas leves e 
flexíveis, dotadas de um exclusivo dispositivo 
de encaixe, garantindo firme empunhadura, 
perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, 
flexível e transparente, conector luer-lok cônico 
e rígido, assegurando perfeita conexão com 
seringas ou equipos de bico macho e seringas 
ou dispositivos luer-lok, esterilizado a óxido de 
etileno, embalado individualmente em papel grau 
cirúrgico, constando externamente os dados de 
identificação e procedência, fabricação, lote e 
esterilização.

und 2.000 Solidor 0,16

168 Sistema para drenagem de tórax: Exclusivo 
Frasco Cônico, maior facilidade manuseio. 
Tampa com 5 vias e saída opcional para desprezo 
do material coletado. Extensão siliconada para 
drenagem. Clamp para fechamento e Conector 
universal (drenos de 12 a 48 french). Alça para 
transporte e fixação. Todo o sistema é embalado 
em papel filme grau-cirúrgico e esterilizado em 
óxido de etileno. Capacidade para 2000mL

und 100 Biotec 19,15

173 Sonda de aspiração traqueal nº 14: Com 
válvula; confeccionada em polivinil transparente; 
atóxico, maleável, atraumática, siliconizada, 
com aproximadamente 29cm de comprimento, 
válvula digital de pressão negativa, com orifícios 
adequados para secreções viscosas e fluidos, 
conector universal, embalagem que permita a 
manutenção da sonda em posição estendida 
(não enrolada).embalagem individualmente, 
estéril em papel grau cirúrgico com abertura 
em pétala, com dados de identificação, tipo de 
esterilização com validade de 05 (cinco) anos.

und 500 Biosani 0,51

193 Sonda nasogástrica longa nº 08: Confeccionada 
em polivinil, atóxico, flexível, transparente, 
siliconizada, embalada individualmente em filme 
de polietileno, constando externamente os dados 
de identificação, procedência, data de fabicação 
e validade, nº do lote, calibre e Registro no MS.

und 200 Biosani 0,71

194 Sonda nasogástrica longa nº 10: Confeccionada 
em polivinil, atóxico, flexível, transparente, 
siliconizada, embalada individualmente em filme 
de polietileno, constando externamente os dados 
de identificação, procedência, data de fabicação 
e validade, nº do lote, calibre e Registro no MS.

und 200 Biosani 0,71

195 Sonda nasogástrica longa nº 12: Confeccionada 
em polivinil, atóxico, flexível, transparente, 
siliconizada, embalada individualmente em filme 
de polietileno, constando externamente os dados 
de identificação, procedência, data de fabicação 
e validade, nº do lote, calibre e Registro no MS.

und 200 Biosani 0,71

196 Sonda nasogástrica longa nº 14: Confeccionada 
em polivinil, atóxico, flexível, transparente, 
siliconizada, embalada individualmente em filme 
de polietileno, constando externamente os dados 
de identificação, procedência, data de fabicação 
e validade, nº do lote, calibre e Registro no MS.

und 200 Biosani 0,71

198 Sonda nasogástrica longa nº 18: Confeccionada 
em polivinil, atóxico, flexível, transparente, 
siliconizada, embalada individualmente em filme 
de polietileno, constando externamente os dados 
de identificação, procedência, data de fabicação 
e validade, nº do lote, calibre e Registro no MS.

und 100 Biosani 0,98

210 Termômetro digital de máxima e mínima com 
temperatura interna e externa com cabo

und 100 Incoterm 40,42

215 Tubo de silicone, em rolo, para uso de Oxigênio. metro 120 Metro 2,10

LICITANTE: CENTER HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA – ME.
CNPJ: 14.289.028/0001-03
ENDEREÇO: Rua Heitor de Almeida, nº 244, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA.
TELEFONE: (98) 3253 - 6520 FAX: (98) 3243 – 2948
REPRESENTANTE: GISELLE ARAÚJO PEREIRA, RG Nº 035662520080 SSP/MA E CPF Nº 
432.229.433-20.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: tecnomar.adm@gmail.com 
Item Especificação Unid Quant. Fabricante Preço Unit. 

Reg. (R$)
33 Campo cirúrgico fenestrado, descartável, 

confeccionado com falso tecido, 100% 
polipropileno, esterilizado,hipoalergênico, 
com barreira microbiana; impermeável 
a líquidos e microorganismos; tamanho: 
50cm x 50cm; abertura circular: 10cm. 
embalado individualmente em papel grau 
cirúrgico,reembalado em caixa com 12 unidades.

pacote 1.500 Polarfix 2,80

36 Cânula de traqueostomia nº 05: Em PVC 
transparente, com linha de contraste para raio-X 
e balão de baixa pressão e alto volume. Todas 
as cânulas são acompanhadas de obturador e 
fixador de traqueostomia em tecido acolchoado, 
com velcro e comprimento aproximado de 50 cm. 
Produto descartável, de uso único.

und 100 Solidor 25,00

37 Cânula de traqueostomia nº 06:Em PVC 
transparente, com linha de contraste para raio-X 
e balão de baixa pressão e alto volume. Todas 
as cânulas são acompanhadas de obturador e 
fixador de traqueostomia em tecido acolchoado, 
com velcro e comprimento aproximado de 50 cm. 
Produto descartável, de uso único.

und 100 Solidor 25,00

38 Cânula de traqueostomia nº 07:Em PVC 
transparente, com linha de contraste para raio-X 
e balão de baixa pressão e alto volume. Todas 
as cânulas são acompanhadas de obturador e 
fixador de traqueostomia em tecido acolchoado, 
com velcro e comprimento aproximado de 50 cm. 
Produto descartável, de uso único.

und 100 Solidor 25,00

39 Cânula de traqueostomia nº 08: Em PVC 
transparente, com linha de contraste para raio-X 
e balão de baixa pressão e alto volume. Todas 
as cânulas são acompanhadas de obturador e 
fixador de traqueostomia em tecido acolchoado, 
com velcro e comprimento aproximado de 50 cm. 
Produto descartável, de uso único.

und 100 Solidor 25,00

40 Cânula de traqueostomia nº 09:Em PVC 
transparente, com linha de contraste para raio-X 
e balão de baixa pressão e alto volume. Todas 
as cânulas são acompanhadas de obturador e 
fixador de traqueostomia em tecido acolchoado, 
com velcro e comprimento aproximado de 50 cm. 
Produto descartável, de uso único.

und 100 Solidor 25,00

41 Cânula de traqueostomia nº 10:Em PVC 
transparente, com linha de contraste para raio-X 
e balão de baixa pressão e alto volume. Todas 
as cânulas são acompanhadas de obturador e 
fixador de traqueostomia em tecido acolchoado, 
com velcro e comprimento aproximado de 50 cm. 
Produto descartável, de uso único.

und 100 Solidor 25,00
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93 Fixador para cânula de traqueostomia:Composto 

por duas bandas, de comprimentos diferentes, 
ambas com largura de 1,8 cm; confeccionado 
em tecido de algodão, atóxico, hipo alergênico 
e anti-escaras; as extremidades são revestidas 
com velcro para fixação da cânula de 
traqueostomia. Regulável através de velcro para 
união das bandas. Produto isento de látex. Uso 
único. Embalagem individual.

und 200 Impacto 9,00

94 Fixador para tubo endotraqueal: Composto por 
duas bandas, uma superior e outra inferior, de 
diferentes comprimentos (ambas com largura 
de 2 cm), tendo uma delas um orifício central e 
uma peça de velcro adesivo; confeccionado em 
tecido de algodão, atóxico, hipoalergênico e anti-
escaras; com revestimento de 4cm de velcro nas 
extremidades para fixação. Regulável através de 
velcro para união das bandas. Produto isento de 
látex. Uso único. Embalagem Individual.

und 1.000 Impacto 12,58

131 Lençol descartável com elástico 2,00m x 0,90m, 
na cor branca, gramatura 30gr. 

und 16.000 Medgauze 0,84

141 Óculos de proteção uso hospitalar - lentes 
acrílico transparente; registro no MS. 

und 100 Danny 5,10

169 Solução esterelizante a base de ácido peracético 
a 0,2% pronto para uso, com formulação 
inibidora de corrosão, utilizado para desinfecção 
de alto nível e esterelização de artigos críticos e 
semi-críticos da área odonto-médico-hospitalar.
Galão de 5 litros.

galão 30 RICIE 245,00

213 Tiras para determinação de glicose no sangue: 
Para uso em glicosimetro, compatível com o 
aparelho glicosímetro da marca TrueRead Fácil.

und 100 Trueread 0,95

LICITANTE: BRASILHOSP – BRASIL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 15.377.501/0001-69
ENDEREÇO: Avenida Ana Jansen, nº 1040, São Francisco, São Luís/MA.
TELEFONE: (98) 3227 - 1116 FAX: (98) 3227 - 1116
REPRESENTANTE: SILVIA MARIA LAGO BRASIL, RG Nº 1194682 – SSP/PI E CPF Nº 004.432.833-
89. 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: brasilhosp@hotmail.com 
Item Especificação Unid Quant. Fabricante Preço Unit. 

Reg. (R$)
2 Água Destilada galão com 5 litros com validade 

mínima de 01 ano.
galão 4.060 Fortsan 8,23

20 Almotolia 125mL: Em pvc transparente, bico reto, 
capacidade para 125ml, composta de 3 partes: 
bisnaga, bico rosqueado e tampa, confeccionada 
inteiramente em plástico apropriado, resistente, 
flexível, bisnaga inteiriça, nitidamente 
transparente, com paredes uniformes em sua 
espessura, diâmetro regular em toda extensão. 
Bico confeccionado em plástico flexível, provido 
de encaixe adequado para fechamento perfeito, 
rosqueador confeccionado em plástico rígido 
de rosca, proporcionando perfeito encaixe de 
bisnaga, tampa confeccionada em plástico 
rígido.

und 525 J.prolab 1,17

21 Almotolia 250mL: em pvc transparente, bico reto, 
capacidade para 250ml, composta de 3 partes: 
bisnaga, bico rosqueado e tampa, confeccionada 
inteiramente em plástico apropriado, resistente, 
flexível, bisnaga inteiriça, nitidamente 
transparente, com paredes uniformes em sua 
espessura, diâmetro regular em toda extensão. 
Bico confeccionado em plástico flexível, provido 
de encaixe adequado para fechamento perfeito, 
rosqueador confeccionado em plástico rígido 
de rosca, proporcionando perfeito encaixe de 
bisnaga, tampa confeccionada em plástico 
rígido.

und 540 J.prolab 1,70

31 Bolsa coletora em sistema fechado: Para 
coleta de urina com válvula anti-refluxo. Escala 
graduada em ml para o controle do volume 
diário. Válvula de drenagem livre de umidade, 
evita o crescimento de bactéria e reduz o risco 
de contaminação dentro do sistema. Evita ainda 
o contato com a urina durante o esvaziamento da 
bolsa e permite a manipulação com apenas uma 
das mãos, sem contaminação. Amplo diâmetro 
interno de 8 mm, que permite rápido e eficiente 
processo de esvaziamento da bolsa coletora. 
Pinça corta-fluxo, facilita a coleta de urina e o 
transporte do paciente. Tubo flexível em PVC 
resistente a dobras. Comprimento do tubo 130 
cm, facilita a mobilização do paciente. Adaptador 
escalonado, permite a conexão da bolsa a todos 
os calibres de catéteres vesicais. Membrana 
autocicatrizante para coleta de amostras de 
urina. Possibilidade de múltiplas punções sem 
vazamento. Revestimento rígido para evitar 
perfurações do tubo. Capacidade: 2000ml

und 1.200 Pharmatex 3,13

50 Coletor descartável para material perfuro-
cortante, capacidade para 13 L

und 20.240 Fortsan 3,15

88 Fita adesiva hospitalar para fechamentos de 
pacotes para esterilização: Cor branca; rolo 
medindo 19mm x 50m; confeccionada em 
duas faces, sendo o dorso em papel crepado 
tratado coloração bege sem listras antes da 
utilização passando a bege com listras negras 
bem identificáveis após a autoclavagem, e a 
outra face com adesivo acrílico, resistente ao 
calor úmido. Acondicionada individualmente 
em embalagem plástica estéril, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, 
validade e numero de lote. 

und 48 Missner 2,75

92 Fixador citológico solução de polímeros em 
xilol, para vedar preparações microscópicas 
(citológicas e histológicas) em lâmina de vidro.

frasco 3.500 Adlin 4,06

170 Sonda de aspiração traqueal nº 08: Com 
válvula; confeccionada em polivinil transparente; 
atóxico, maleável, atraumática, siliconizada, 
com aproximadamente 29cm de comprimento, 
válvula digital de pressão negativa, com orifícios 
adequados para secreções viscosas e fluidos, 
conector universal, embalagem que permita a 
manutenção da sonda em posição estendida 
(não enrolada).embalagem individualmente, 
estéril em papel grau cirúrgico com abertura 
em pétala, com dados de identificação, tipo de 
esterilização com validade de 05 (cinco) anos.

und 500 Biosani 0,45

171 Sonda de aspiração traqueal nº 10: Com 
válvula; confeccionada em polivinil transparente; 
atóxico, maleável, atraumática, siliconizada, 
com aproximadamente 29cm de comprimento, 
válvula digital de pressão negativa, com orifícios 
adequados para secreções viscosas e fluidos, 
conector universal, embalagem que permita a 
manutenção da sonda em posição estendida 
(não enrolada).embalagem individualmente, 
estéril em papel grau cirúrgico com abertura 
em pétala, com dados de identificação, tipo de 
esterilização com validade de 05 (cinco) anos.

und 1.500 Biosani 0,45

172 Sonda de aspiração traqueal nº 12: Com 
válvula; confeccionada em polivinil transparente; 
atóxico, maleável, atraumática, siliconizada, 
com aproximadamente 29cm de comprimento, 
válvula digital de pressão negativa, com orifícios 
adequados para secreções viscosas e fluidos, 
conector universal, embalagem que permita a 
manutenção da sonda em posição estendida 
(não enrolada).embalagem individualmente, 
estéril em papel grau cirúrgico com abertura 
em pétala, com dados de identificação, tipo de 
esterilização com validade de 05 (cinco) anos.

und 1.500 Biosani 0,48

174 Sonda de aspiração traqueal nº 16: Com 
válvula; confeccionada em polivinil transparente; 
atóxico, maleável, atraumática, siliconizada, 
com aproximadamente 29cm de comprimento, 
válvula digital de pressão negativa, com orifícios 
adequados para secreções viscosas e fluidos, 
conector universal, embalagem que permita a 
manutenção da sonda em posição estendida 
(não enrolada).embalagem individualmente, 
estéril em papel grau cirúrgico com abertura 
em pétala, com dados de identificação, tipo de 
esterilização com validade de 05 (cinco) anos.

und 500 Biosani 0,53

175 Sonda de aspiração traqueal nº 18: Com 
válvula; confeccionada em polivinil transparente; 
atóxico, maleável, atraumática, siliconizada, 
com aproximadamente 29cm de comprimento, 
válvula digital de pressão negativa, com orifícios 
adequados para secreções viscosas e fluidos, 
conector universal, embalagem que permita a 
manutenção da sonda em posição estendida 
(não enrolada).embalagem individualmente, 
estéril em papel grau cirúrgico com abertura 
em pétala, com dados de identificação, tipo de 
esterilização com validade de 05 (cinco) anos.

und 500 Biosani 0,58

176 Sonda de aspiração traqueal nº 20: Com 
válvula; confeccionada em polivinil transparente; 
atóxico, maleável, atraumática, siliconizada, 
com aproximadamente 29cm de comprimento, 
válvula digital de pressão negativa, com orifícios 
adequados para secreções viscosas e fluidos, 
conector universal, embalagem que permita a 
manutenção da sonda em posição estendida 
(não enrolada).embalagem individualmente, 
estéril em papel grau cirúrgico com abertura 
em pétala, com dados de identificação, tipo de 
esterilização com validade de 05 (cinco) anos.

und 500 Biosani 0,64
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202 Sonda uretral nº 08: Confeccionada em polivinil 

atóxico; siliconizada, maleável, transparente, 
orifício lateral,conector universal, embalagem 
individual estéril em papel grau cirúrgico 
com abertura em pétala, com dados de 
identificação,tipo de esterilização com validade 
de 05 (cinco) anos.

und 600 Biosani 0,45

203 Sonda uretral nº 10: Confeccionada em polivinil 
atóxico; siliconizada, maleável, transparente, 
orifício lateral,conector universal, embalagem 
individual estéril em papel grau cirúrgico 
com abertura em pétala, com dados de 
identificação,tipo de esterilização com validade 
de 05 (cinco) anos.

und 300 Biosani 0,49

204 Sonda uretral nº 12: Confeccionada em polivinil 
atóxico; siliconizada, maleável, transparente, 
orifício lateral,conector universal, embalagem 
individual estéril em papel grau cirúrgico 
com abertura em pétala, com dados de 
identificação,tipo de esterilização com validade 
de 05 (cinco) anos.

und 2.300 Biosani 0,51

205 Sonda uretral nº 14: Confeccionada em polivinil 
atóxico; siliconizada, maleável, transparente, 
orifício lateral,conector universal, embalagem 
individual estéril em papel grau cirúrgico 
com abertura em pétala, com dados de 
identificação,tipo de esterilização com validade 
de 05 (cinco) anos.

und 1.300 Biosani 0,55

206 Sonda uretral nº 16: Confeccionada em polivinil 
atóxico; siliconizada, maleável, transparente, 
orifício lateral,conector universal, embalagem 
individual estéril em papel grau cirúrgico 
com abertura em pétala, com dados de 
identificação,tipo de esterilização com validade 
de 05 (cinco) anos.

und 300 Biosani 0,57

207 Sonda uretral nº 18: Confeccionada em polivinil 
atóxico; siliconizada, maleável, transparente, 
orifício lateral,conector universal, embalagem 
individual estéril em papel grau cirúrgico 
com abertura em pétala, com dados de 
identificação,tipo de esterilização com validade 
de 05 (cinco) anos.

und 300 Biosani 0,61

208 Sonda uretral nº 20: Confeccionada em polivinil 
atóxico; siliconizada, maleável, transparente, 
orifício lateral,conector universal, embalagem 
individual estéril em papel grau cirúrgico 
com abertura em pétala, com dados de 
identificação,tipo de esterilização com validade 
de 05 (cinco) anos.

und 300 Biosani 0,61

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2014 - SE-
MUS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3034/2013 - SEMUS. 
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/
MA E A EMPRESAS D F COMÉRCIAL ODONTOLÓGICA LTDA., V. 
M. BARROS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO, GRAN MEDH – 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICOS 
HOSPITALARES LTDA. OBJETO: Aquisição de Instrumentais Odon-
tológicos. PRAZO DA VIGÊNCIA: A presente ata terá validade de 01 
(um) ano contada a partir da data de sua assinatura. MODALIDADE: 
PP nº 004/2014. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 
e suas posteriores alterações. DATA DA ASSINATURA: 12.06.2014. 
SIGNATÁRIOS: DALILA DE NAZARÉ VASCONCELOS DOS SAN-
TOS – Secretária Municipal de Saúde, ARLENE ROCHA DA SILVA 
NETA – Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde, como Contra-
tante e as Empresas citadas acima, como Contratadas, pela detento-
ra do Registro de preços. São José de Ribamar - MA. 
LICITANTE: DF COMERCIAL ODONTOLÓGICA LTDA.
CNPJ: 00.175.188/0001-09
ENDEREÇO: Rua Afonso Pena, nº 126 – Centro, São Luís/MA.
TELEFONE: (98) 3231 - 7504 FAX: (98) 3222 – 6046.
REPRESENTANTE: ALMIR FRANCISCO DUTRA FILHO, RG nº 4308059-7 SSP/RJ e CPF 
270.063.367-91.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: dfodonto@uol.com.br 
Item Especificação Unid Quant. Fabricante Preço Unit. 

Reg. (R$)
05 Bandeja média inox 22x12x1,5 cm. de aço inoxidável. und 4.000 Açonox 23,90
06 Caixa metálica inox média 22x18x6cm de aço inoxidável 

com tampa.
und 2.500 Fava 52,80

49 Compasso de Willis de aço inoxidável. und 300 Jon 23,80
50 Placa de Spee. und 100 Jon 10,95
70 Placa de vidro média. und 600 Mac 8,95
79 Lâmpada Hannal. und 50 Konnen 18,95
81 Cinzel Fedi n°01, de aço inoxidável. und 300 Trinity 36,50
82 Cinzel Fedi n° 02, de aço inoxidável. und 300 Trynity 36,50
90 Porta agulha Mayo hegar com vídea,de 14cm, de aço 

inoxidável.
und 1.000 Golgran 89,00

96 Bisturi de Goldmanfox, de aço inoxidável. und 300 Golgran 28,90

LICITANTE: V. M. BARROS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
CNPJ: 41.623.893/0001-09.
ENDEREÇO: Rua Afonso Pena, nº 91, Salão 1 PV – Centro, São Luís/MA.
TELEFONE: (98) 3221 - 5357 FAX: (98) 3221 - 5357
REPRESENTANTE: VALDELISA MARIA DA CUNHA BARROS, RG nº. 1.295.734-SSP/MA, CPF nº. 
508.298.903-00.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: hospmedvmbarros@ig.com.br
Item Especificação Unid Quant. Fabricante Preço Unit. 

Reg. (R$)
03 Cabo para espelho compatível com espelho de aço 

inoxidável.
und 5.000 Golgran 3,50

04 Espelho bucal compatível com cabo de aço inoxidável. und 5.000 Preven 3,00
22 Pinça endodôntica de aço inoxidável. und 300 Golgran 12,80
44 Cabo de bisturi nº 3 (p/ lâmina n° 11 e 15) de aço 

inoxidável.
und 500 Golgran 8,00

66 Macro escova. und 50 Coleman 40,00
72 Seringa para callen, de aço inoxidável. und 100 Trinks 26,00
78 Espátula Lecron de aço inoxidável. und 100 Golgran 8,50
80 Lamparina convencional. und 50 Golgran 15,00
84 Cinzel Rhodei n° 36, de aço inoxidável. und 300 Golgran 35,00
86 Lima Schwger, n° 09 de aço inoxidável. und 50 Trinks 39,90
87 Lima Schwger n° 10 de aço inoxidável. und 50 Trinks 39,90
91 Cureta Mini Five 5/6 de aço inoxidável. und 1.000 Golgran 28,00
92 Cureta Mini Five 7/8 de aço inoxidável. und 1.000 Golgran 28,00
93 Cureta Mini Five 11/12 de aço inoxidável. und 1.000 Golgran 28,00
94 Cureta Mini Five 13/14 de aço inoxidável. und 1.000 Golgran 28,00
95 Bisturi de Kirkland, de aço inoxidável. und 300 Golgran 37,00
97 Cânula para sucção de aço inoxidável. und 100 Trinks 22,00
99 Afastador Sean Miller de aço inoxidável. und 4 Golgran 30,00
101 Cinzel de Vagner de aço inoxidável. und 2 Golgran 49,70
104 Pinça Kocher de aço inoxidável. und 4 Golgran 25,00
105 Pinça Kocher media de aço inoxidável. und 4 Golgran 27,00
LICITANTE: GRAN MEDH – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICOS 
HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 10.653.892/0001-83.
ENDEREÇO: Rua Projetada, nº 20, Quadra 06, Lote 06, Bairro Bequimão, em São Luís/MA.
TELEFONE: (98) 3236 - 5481 FAX: (98) 3236 - 5481 
REPRESENTANTE: FABIANA PEREIRA DE SOUSA, RG nº. 1.996.896 SSP/PI, CPF nº. 874.619.353-
72.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: gran-medh@hotmail.com 
Item Especificação Unid Quant. Fabricante Preço Unit. 

Reg. (R$)
01 Pinça clínica de aço inoxidável. und 5.000 Golgran  8,98
02 Explorador nº 5 de aço inoxidável. und 5.000 Golgran 5,68
08 Seringa carpule com refluxo de aço inoxidável, dobrável. und 4.000 Golgran 21,00
09 Sindesmótomo de aço inoxidável para uso odontlógico und 2.500 Golgran 8,80
10 Alavanca reta infantil, ponta fina, de aço inoxidável. und 2.500 Golgran 21,50
11 Alavanca curva tipo banderola (par) infantil, de aço 

inoxidável.
und 2.500 Golgran 43,00

12 Porta agulha de Mathier 14 cm de aço inoxidável und 2.500 Golgran 38,30
13 Fórceps 101 (infantil), aço inoxidável. und 2.500 Golgran 34,90
14 Fórceps 16(infantil), aço inoxidável. und 2.500 Golgran 34,90
15 Fórceps 69(infantil), aço inoxidável. und 2.500 Golgran 34,90
16 Grampo para isolamento absoluto 200, aço inoxidável. und 500 Golgran 10,90
17 Grampo para isolamento absoluto 201, aço inoxidável. und 500 Golgran 10,90
18 Sugador metálico de aço inoxidável, para endodontia. und 300 Golgran 14,70
23 Cureta de dentina N° 11 e 12 de aço inoxidável und 2.500 Golgran 6,20
24 Cureta de dentina N° 5 de aço inoxidável. und 2.500 Golgran 6,20
25 Cureta de dentina grande (para pulpotomia) de aço 

inoxidável.
und 2.500 Golgran 6,20

26 Aplicador de dycal de aço inoxidável. und 2.500 Golgran 5,90
27 Espátula de inserção de aço inoxidável. und 1.500 Golgran 7,90
28 Espátula dourada de resina de aço inoxidável. und 2.500 Golgran 46,00
29 Espátula 24 de aço inoxidável. und 1.500 Golgran 6,44
30 Espátula 36 de aço inoxidável. und 1.500 Golgran 6,44
31 Espátula 7 de aço inoxidável. und 1.000 Golgran 6,44
32 Condensador de hollemback n° 01 de aço inoxidável. und 500 Golgran 5,90
33 Condensador de hollemback n° 02 de aço inoxidável. und 500 Golgran 5,90
34 Condensador de hollemback n° 03 de aço inoxidável. und 500 Golgran 5,90
35 Esculpidor de hollemback de aço inoxidável. und 500 Golgran 5,90
36 Porta matriz adulto de aço inoxidável. und 500 Golgran 27,20
37 Porta matriz infantil de aço inoxidável. und 500 Golgran 27,20
38 Cureta Mccall 13-14 de aço inoxidável. und 500 Golgran 12,33
39 Cureta Mccall 17-18 de aço inoxidável. und 500 Golgran 12,33
40 Cureta (foice) Mccall interproximal 1-10 de aço 

inoxidável.
und 500 Golgran 12,33

41 Cureta (foice) Mccall interproximal 11-12 de aço 
inoxidável.

und 500 Golgran 12,33

42 Tesoura reta 10 cm de aço inoxidável. und 500 Golgran 13,40
43 Tesoura curva 10 cm de aço inoxidável. und 500 Golgran 13,40
48 Lima ósseo, de aço inoxidável. und 500 Golgran 30,34
51 Brunidor n° 28 de aço inoxidável. und 500 Golgran 6,50
52 Ponta de irrigação. und 100 Ultradent 16,00
53 Brunidor n° 29 de aço inoxidável. und 500 Golgran 6,50
54 Jacaré para babador. und 1.000 Preven 6,66
55 Cureta alveolar de aço inoxidável. und 1.000 Golgran 10,74
56 Cureta gracey 11/12 de aço inoxidável. und 1.000 Golgran 31,44
57 Cureta gracey 13/14 de aço inoxidável. und 1.000 Golgran 31,44
58 Cureta gracey 5/6 de aço inoxidável. und 1.000 Golgran 31,44
59 Cureta gracey 7/8 de aço inoxidável. und 1.000 Golgran 31,44
60 Pote dappen de plástico. und 200 Preven 2,48
61 Pote dappen de vidro. und 200 Preven 2,90
62 Gengivótomo de Orban de aço inoxidável. und 1.000 Golgran 36,90
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63 Gengivótomo de Kirkland de aço inoxidável. und 1.000 Golgran 36,90
64 Limpador (escova de aço) para broca. und 200 Preven 5,88
65 Macro modelo articulado de base branca e gengiva 

rosa, resistente, com suporte de inox e língua.
und 50 D-Express 197,00

67 Óculos de proteção anti embaçante. und 600 Evolution 13,00
68 Pinça mosquito reta de aço inoxidável. und 1.000 Golgran 13,08
69 Pinça mosquito curva de aço inoxidável. und 1.000 Golgran 13,08
71 Porta amálgama de plástico. und 300 Maquira 11,98
73 Espátula de manipulação de gesso de metal. und 100 Golgran 14,20
74 Espátula de manipulação de alginato plástica. und 100 Maquira 1,38
77 Pinça para carbono, de aço inoxidável. und 300 Golgran 20,00
83 Cinzel Oshsenbein n° 04, de aço inoxidável. und 300 Golgran 43,00
85 Cinzel Oshsenbein n° 03, de aço inoxidáve.l und 300 Golgran 43,00
88 Cureta de Mott n° 2, de aço inoxidável. und 100 Golgran 35,00
89 Tesoura Íris, de aço inoxidável. und 1.000 Golgran 13,40
98 Afastador de minesota de aço inoxidável. und 100 Golgran 10,96
102 Descolador de molt de aço inoxidável. und 4 Golgran 46,90
103 Descolador free de aço inoxidável. und 2 Golgran 37,24
106 Pinça Dietrich de aço inoxidável. und 2 Golgran 59,75

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2014. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 883/2014 - SEMUS. PARTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA E AS 
EMPRESAS MEDICAL – MARCANTIL DE APARELHAGEM LTDA., 
M. A. SILVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, J. J. R. VIANA. OB-
JETO: Aquisição de Insumos Hospitalares. PRAZO DA VIGÊNCIA: A 
presente ata terá validade de 01 (um) ano contada a partir da data de 
sua assinatura. MODALIDADE: Pregão nº 043/2014. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações. 
DATA DA ASSINATURA: 20.08.2014. SIGNATÁRIOS: Secretária Mu-
nicipal de Saúde, DALILA DE NAZARÉ VASCONCELOS DOS SAN-
TOS e pela Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde, ARLENE 
ROCHA DA SILVA NETA, como Contratante e a Empresa citada aci-
ma, como Contratada, pela detentora do Registro de preços. São 
José de Ribamar - MA. 
LICITANTE: MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM LTDA.
CNPJ: 10.779.833/0001-56
ENDEREÇO: Avenida Agamenon Magalhães, nº. 3158, Espinheiro-Recife/PE.
TELEFONE: (81) 3216 - 6161 FAX: (81) 3421 – 5717.
REPRESENTANTE: MANUEL BASTOS TAVARES DE OLIVEIRA, RG nº. 3.112.268-SSP/PE e CPF 
nº. 000.032.984-34.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: medical@medical-pe.com.br 
Item Especificação Unid Quant. Fabricante Preço Unit. 

Reg. (R$)
1 Abaixador de língua (espátula de madeira), 

descartável, formato convencional liso, superfície 
e bordas perfeitamente acabadas. Embalado em 
pacote com 100 peças.

Pacote 1.350 Theoto 3,50

2 Agulha hipodérmica descartável, 13x4,5 corpo 
de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, 
provida de protetor, esterilizada a óxido de etileno, 
embalada individualmente. Prazo de validade 
mínima de 01 ano, a contar da data de entrega. 
Caixa com 100 unidades.

Caixa 1.020 Descarpack 5,58

3 Agulha hipodérmica descartável, 20x5,5 corpo 
de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, 
provida de protetor, esterilizada a óxido de etileno, 
embalada individualmente. Prazo de validade 
mínima de 01 ano, a contar da data de entrega. 
Caixa com 100 unidades.

Caixa 1.000 Descarpack 4,65

4 Agulha hipodérmica descartável, 25x6 corpo de aço 
inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de 
protetor, esterilizada a óxido de etileno, embalada 
individualmente. Prazo de validade mínima de 01 
ano, a contar da data de entrega. Caixa com 100 
unidades.

Caixa 1.020 Embramac 5,58

5 Agulha hipodérmica descartável, 25x7 corpo de aço 
inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de 
protetor, esterilizada a óxido de etileno, embalada 
individualmente. Prazo de validade mínima de 01 
ano, a contar da data de entrega. Caixa com 100 
unidades.

Caixa 1.000 Descarpack 5,58

6 Agulha hipodérmica descartável, 25x8 corpo de aço 
inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de 
protetor, esterilizada a óxido de etileno, embalada 
individualmente. Prazo de validade mínima de 01 
ano, a contar da data de entrega. Caixa com 100 
unidades.

Caixa 1.050 Descarpack 5,58

7 Agulha hipodérmica descartável, 30x8 corpo de aço 
inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de 
protetor, esterilizada a óxido de etileno, embalada 
individualmente. Prazo de validade mínima de 01 
ano, a contar da data de entrega. Caixa com 100 
unidades.

Caixa 70 Embramac 4,65

8 Agulha descartável, 40x1,2 corpo de aço inoxidável 
biselado, canhão em plástico, provida de protetor, 
esterilizada a óxido de etileno, embalada 
individualmente. Prazo de validade mínima de 01 
ano, a contar da data de entrega. Caixa com 100 
unidades.

Caixa 10 Solidor 5,58

9 Agulha hipodérmica descartável, 30x7 corpo de aço 
inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de 
protetor , esterilizada a óxido de etileno, embalada 
individualmente. Caixa com 100 unidades.

Caixa 2.000 Embramac 6,30

10 Catéter intravenoso 14G: Agulha com interior de 
parede fina e ponta oblíqua, assegura uma fácil 
punção, cor do canhão laranja, comprimento 
do catéter 2” (50mm), agulha 1,65mm. Feito de 
ethylene tetra-fluoroethylene (ETFE), apresentam 
biocompatibilidade superior e eliminamos riscos 
de torção devido a sua flexibilidade. Caixa com 50 
unidades.

Caixa 100 Solidor 40,46

11 Catéter intravenoso 16G: Agulha com interior 
de parede fina e ponta oblíqua, assegura uma 
fácil punção, cor do canhão cinza, comprimento 
do cateter 2” (50mm), agulha 1,25mm. Feito de 
ethylene tetra-fluoroethylene (ETFE), apresentam 
biocompatibilidade superior e eliminamos riscos 
de torção devido a sua flexibilidade. Caixa com 50 
unidades.

Caixa 100 Solidor 36,27

12 Catéter intravenoso 18G: Agulha com interior 
de parede fina e ponta obliqua, assegura uma 
fácil punção, cor do canhão verde, comprimento 
do cateter 2” (50mm), agulha 0,90mm, feito de 
ethylene tetra-fluoroethylene (ETFE), apresentam 
biocompatibilidade superior e eliminam os riscos 
de torção devido a sua flexibilidade. Caixa com 50 
unidades.

Caixa 220 Solidor 36,27

13 Catéter intravenoso 20G: Agulha com interior de 
parede fina e ponta oblíqua, assegura uma fácil 
punção, cor do canhão rosa, comprimento do 
cateter 1-1/4” (32mm), agulha 0,70mm. Feito de 
ethylene tetra-fluoroethylene (ETFE), apresentam 
biocompatibilidade superior e eliminam os riscos 
de torção devido a sua flexibilidade. Caixa com 50 
unidades.

Caixa 100 Solidor 36,27

14 Catéter intravenoso 22G: Agulha com interior 
de parede fina e ponta obliqua, assegura uma 
fácil punção, cor do canhão azul, comprimento 
do cateter 1”(25mm), agulha 0,55mm, feito de 
ethylene tetra-fluoroethylene (ETFE), apresentam 
biocompatibilidade superior e eliminam os riscos 
de torção devido a sua flexibilidade. Caixa com 50 
unidades.

Caixa 220 Solidor 36,05

15 Catéter intravenoso 24G: Agulha com interior de 
parede fina e ponta oblíqua, assegura uma fácil 
punção, cor do canhão amarelo, comprimento 
do catéter 3/4” (20mm), agulha 0,45mm. Feito de 
ethylene tetra-fluoro-ethylene (ETFE), apresentam 
biocompatibilidade superior e eliminam os riscos 
de torção devido a sua flexibilidade. Caixa com 50 
unidades.

Caixa 100 Solidor 40,46

16 Catéter nasal tipo óculos: Medida única, esterilizado 
a raio gamma, embalado individualmente em saco 
plástico, constando externamente os dados de 
identificação, marca, data de fabricação e validade, 
modo de usar, procedência nacional.registro MS. 
Caixa com 10 unidades.

Caixa 500 Embramed 9,67

17 Compressa Cirúrgica para campo operatório 
45x50cm. Compressa Cirúrgica para Campo 
Operatório tecida em quatro camadas de 
gaze sobrepostas, confeccionada com fios 
100% algodão. Tecido feito com amarrações 
(entrelaçamento das quatro camadas de tecido), 
para evitar o deslizamento entre as mesmas. 
Laterais costuradas com pontos Over-lock para 
evitar desfiamentos. A compressa cirúrgica tem 
em sua extremidade um cadarço duplo, que deve 
ser deixado do lado externo da cavidade cirúrgica 
como precaução, facilitando também seu manuseio 
e oferecendo melhores condições de visibilidade 
no local da cirurgia. São branqueadas, purificadas 
e isentas de impurezas, amido, possui pH dentro 
dos limites especificados pela NBr 13853. Sem fio 
radiopaco. Pacote com 50 unidades

Pacote 150 America 53,94

19 Compressa de Gaze 13 fios 7,5x ,5, não estéril, com 
5 dobras e 8 camadas, com dados de identificação, 
data de fabricação e de validade, número de lote e 
registro no MS. Pacote com 10 unidades.

Pacote 8.000 America 0,45
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20 Compressa de gaze hidrófila estéril: Em algodão 

puro, 13 fios/cm2, 05 dobras e 08 camadas; medindo 
7,5 x 7,5cm; cor branca, isenta de amido, dextrina, 
corantes corretivos, azulados ópticos, álcalis e 
ácidos, fios uniformes sem falhas ou fiapos,medindo 
30 x 15cm quando aberta; embalada em papel 
grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados 
de identificação, tipo de esterilização,data da 
fabricação e de validade, numero do lote e registro 
no MS. Pacote com 10 unidades.

Pacote 100.276 America 0,45

21 Cotonete, caixa com 75 unidades. Caixa 240 Cremer 1,21
23 Dispositivo para punção venosa periférica com asa- 

21 G; agulha em aço inoxidável; siliconizada, com 
bisel curto,trifacetado com protetor. Asas de plástico 
flexível. Caixa com 100 unidades.

Caixa 1.000 Solidor 16,74

24 Dispositivo para punção venosa periférica com asa- 
25 G; agulha em aço inoxidável; siliconizada, com 
bisel curto,trifacetado com protetor. Asas de plástico 
flexível. Caixa com 100 unidades.

Caixa 1.000 Solidor 16,74

26 Eletrodos Cardiológico Adulto: Gel Sólido Composto 
por uma espuma tratada, de consistência fina, 
revestida de papel tratado com polipropileno, 
bordas de contato com a pele revestidas com 
adesivo acrílico de grande poder de adesão; 
presença de gel consistente, adesivo e condutivo 
que envolve o contra pino de Prata/ Cloreto de Prata 
(Ag/AgCl), recoberto por polietileno e pino de aço 
inoxidável . Dorso de espuma, gel sólido, adesivo 
acrílico hipoalergênico, pino de aço inoxidável e 
contra-pino de Cloreto de Prata (AgCl). Pacote com 
50 unidades.

Pacote 150 3M 14,88

27 Equipo macrogotas: Para administração de soluções 
parenterais, descartável, estéril, composto por 
câmara de gotejamento confeccionada em plástico 
apropriado, incolor, transparente, flexível, com 
gotejador, com filtro de ar hidrófobo e bacteriológico 
e filtro inerte e atóxico com aproximadamente 15 
micras para retenção de partículas da solução, 
com ponta perfurante em três níveis para perfeita 
fixação e ajuste a qualquer recipiente de solução e 
com protetor, assegurando a esterilidade da ponta 
perfurante. tubo extensor, medindo no mínimo 1,20 
mt de comprimento, confeccionado em plástico 
apropriado, flexível, incolor, transparente, provido 
de injetor lateral confeccionado em plástico rígido 
com membrana auto vedante em formato de botão, 
firmemente fixado ao tubo extensor e de conector 
luer confeccionado em plástico rígido com encaixe 
perfeito nos dispositivos de infusão e protetor para 
o conector. Pinça de gotejamento, inserida ao 
tubo extensor, confeccionada em plástico rígido 
em forma de rolete, de fácil manuseio, capaz de 
favorecer a contagem das gotas e manter o fluxo 
programado. Caixa com 80 unidades.

Caixa 60 Descarpack 76,00

29 Fio cirúrgico catgut cromado: Absorvível de origem 
animal, monofilamento, diâmetro 3-0, 75cm, com 
agulha 3/8 circular cilíndrica, 3,00 cm. Caixa com 
24 unidades.

Caixa 2 Somerville 62,78

30 Fio cirúrgico catgut simples: Absorvível de origem 
animal, monofilamento, diâmetro 2-0, 75cm, com 
agulha 1/2 circular cilíndrica, 3,00cm. Caixa com 
24 unidades.

Caixa 2 Somerville 62,78

31 Fio cirúrgico catgut simples: Absorvível de origem 
animal, monofilamento, diâmetro 3-0, 75cm, com 
agulha 3/8 circular cilíndrica, 3,00cm. Caixa com 
24 unidades.

Caixa 2 Somerville 62,78

32 Fio cirúrgico de catgut simples nº1 agulhado. Caixa 
com 24 unidades.

Caixa 5 Somerville 62,78

33 Fio de sutura estéril: Monofilamento formado 
por fibra sintética derivada de resina poliamida 
cor preta, diâmetro 0, com 1 agulha de 3cm de 
comprimento e 3/8 circulo, triangular, com baixo 
teor de carbono. Comprimento do fio 45cm. Caixa 
com 24 unidades.

Caixa 4 Somerville 24,18

34 Fio de sutura estéril: Monofilamento formado 
por fibra sintética derivada de resina poliamida 
cor preta, diâmetro 2-0, com 1 agulha de 3cm de 
comprimento e 3/8 circulo, triangular, com baixo teor 
de carbono. Comprimento do fio 45cm. Caixa com 
24 unidades.

Caixa 4 Somerville 24,18

35 Fio de sutura estéril: Monofilamento formado por 
fibra sintética derivada de resina poliamida cor 
preta, diâmetro 2-0, com 1 agulha. Comprimento do 
fio 45cm. Caixa com 24 unidades.

Caixa 8 Somerville 24,18

36 Fio de sutura estéril: Monofilamento formado 
por fibra sintética derivada de resina poliamida 
cor preta, diâmetro 3-0, com 1 agulha de 3cm de 
comprimento e 3/8 circulo, triangular, com baixo teor 
de carbono. Comprimento do fio 45cm. Caixa com 
24 unidades.

Caixa 4 Somerville 24,18

37 Fio de sutura estéril: Monofilamento formado 
por fibra sintética derivada de resina poliamida 
cor preta, diâmetro 4-0, com 1 agulha de 3cm de 
comprimento e 3/8 circulo, triangular, com baixo teor 
de carbono. Comprimento do fio 45cm. Caixa com 
24 unidades.

Caixa 14 Somerville 24,18

45 Intracth 16G: Catéter em biomaterial Vialon®, 
com superior inertividade e excepcional lisura de 
superfície; - Catéter radiopaco; - Bainha plástica; 
- Suporte para agulha com formato anatômico, 
orifícios para sutura, fecho de segurança 
automático e superfície anti-derrapante; - Conector 
Luer-Lok codificado por cores. Benefícios: - Oferece 
perfeita biocompatibilidade, segurança e facilidade 
de inserção; - Assegura perfeito conhecimento 
da profundidade de inserção; - Proteção 
adicional contra extravasamento de sangue; em 
procedimentos emergenciais dispensa o uso de 
luvas; - Garante perfeita proteção para a agulha e 
o cateter, bem como margem extra de segurança na 
fixação; - Permite segura conexão ao equipo, facilita 
a identificação do calibre.

Und 100 E-D 26,78

46 Intracth 19G:Catéter em biomaterial Vialon®, 
com superior inertividade e excepcional lisura de 
superfície; - Catéter radiopaco; - Bainha plástica; 
- Suporte para agulha com formato anatômico, 
orifícios para sutura, fecho de segurança 
automático e superfície anti-derrapante; - Conector 
Luer-Lok codificado por cores. Benefícios: - Oferece 
perfeita biocompatibilidade, segurança e facilidade 
de inserção; - Assegura perfeito conhecimento 
da profundidade de inserção; - Proteção 
adicional contra extravasamento de sangue; em 
procedimentos emergenciais dispensa o uso de 
luvas; - Garante perfeita proteção para a agulha e 
o cateter, bem como margem extra de segurança na 
fixação; - Permite segura conexão ao equipo, facilita 
a identificação do calibre.

Und 100 E-D 31,99

47 Lâmina de vidro com ponta fosca. Caixa com 100 
unidades.

Caixa 600 Precision 5,58

48 Lâmina para bisturi nº 23: Em aço carbono com 
inibidor de corrosão, encapada, com cabo de 
plástico, estéril, embalada individualmente com 
papel grau cirúrgico. Caixa com 100 unidades.

Caixa 200 Lamedid 23,25

49 Lanceta para teste de glicemia. Caixa com 100 
unidades.

Caixa 5.040 Pontura 8,84

55 Máscara cirúrgica descartável: Confeccionada com 
duas camadas de não tecido, uma camada de filtro 
bacteriano (eficiência de filtragem bacteriana acima 
de 95%), uma camada de filme respirável, inodora, 
hipoalergênico, com pregas longitudinais,formato 
retangular, na cor branca, com elástico simples e 
com clipes nasal. Caixa 50 unidades.

Caixa 5.150 Descarpack 5,10

56 Microlancetas descartáveis (p/prog.leishmaniose). 
Caixa com 200 unidades.

Caixa 100 Pontura 8,84

67 Sonda nasogástrica curta nº 04: Confeccionada em 
polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, 
embalada individualmente em filme de polietileno, 
constando externamente os dados de identificação, 
procedência, data de fabricação e validade, nº 
do lote, calibre e Registro no MS. Pacote com 10 
unidades.

Pacote 10 Mark Med 4,74

68 Sonda nasogástrica curta nº 06: Confeccionada em 
polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, 
embalada individualmente em filme de polietileno, 
constando externamente os dados de identificação, 
procedência, data de fabricação e validade, nº 
do lote, calibre e Registro no MS. Pacote com 10 
unidades.

Pacote 10 Mark Med 5,00

69 Sonda nasogástrica curta nº 08: Confeccionada em 
polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, 
embalada individualmente em filme de polietileno, 
constando externamente os dados de identificação, 
procedência, data de fabricação e validade, nº 
do lote, calibre e Registro no MS. Pacote com 10 
unidades.

Pacote 30 Mark Med 5,10

70 Sonda nasogástrica curta nº 10: Confeccionada em 
polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, 
embalada individualmente em filme de polietileno, 
constando externamente os dados de identificação, 
procedência, data de fabricação e validade, nº 
do lote, calibre e Registro no MS. Pacote com 10 
unidades.

Pacote 30 Mark Med 5,49

71 Sonda nasogástrica curta nº 12: Confeccionada em 
polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, 
embalada individualmente em filme de polietileno, 
constando externamente os dados de identificação, 
procedência, data de fabricação e validade, nº 
do lote, calibre e Registro no MS. Pacote com 10 
unidades.

Pacote 30 Mark Med 5,77
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72 Sonda nasogástrica curta nº 14: Confeccionada em 

polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, 
embalada individualmente em filme de polietileno, 
constando externamente os dados de identificação, 
procedência, data de fabricação e validade, nº 
do lote, calibre e Registro no MS. Pacote com 10 
unidades.

Pacote 30 Mark Med 5,95

73 Sonda nasogástrica curta nº 16: Confeccionada em 
polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, 
embalada individualmente em filme de polietileno, 
constando externamente os dados de identificação, 
procedência, data de fabricação e validade, nº 
do lote, calibre e Registro no MS. Pacote com 10 
unidades.

Pacote 45 Mark Med 6,60

74 Sonda nasogástrica curta nº 18: Confeccionada em 
polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, 
embalada individualmente em filme de polietileno, 
constando externamente os dados de identificação, 
procedência, data de fabricação e validade, nº 
do lote, calibre e Registro no MS. Pacote com 10 
unidades.

Pacote 30 Mark Med 7,25

75 Touca sanfonada descartável. Pacote com 100 
unidades.

Pacote 2.050 Descarpack 5,16

76 Tubo de ensaio a vácuo com anti-coagulante. Caixa 
com 100 unidades.

Caixa 10 Vacuette 52,10

LICITANTE: M. A. SILVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
CNPJ: 00.602.864/0001-83
ENDEREÇO: Rua 10, Quadra 108, nº 17, Conj. Penalva – Bairro São Cristovão, São Luís/MA.
TELEFONE: (98)3245 - 6859 FAX: (98) 3245 - 6859
REPRESENTANTE: ANTONIO SARAIVA SOBRINHO, RGº 78461597-7 SSP/MA E CPF Nº 
207.120.222-87.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: sac.vivamar@uol.com.br 
Item Especificação Unid Quant. Fabricante Preço Unit. 

Reg. (R$)
18 Compressa Cirúrgica para campo operatório com 

RX 23x25 cm. Compressa Cirúrgica para Campo 
Operatório com RX tecida em quatro camadas 
de gaze sobrepostas, confeccionada com fios 
100% algodão. Tecido feito com amarrações 
(entrelaçamento das quatro camadas de tecido), 
para evitar o deslizamento entre as mesmas. As 
laterais do produto são costuradas com pontos 
Over-lock para evitar desfiamentos. A compressa 
cirúrgica tem em sua extremidade um cadarço 
duplo, que deve ser deixado do lado externo da 
cavidade cirúrgica como precaução, facilitando 
também seu manuseio e oferecendo melhores 
condições de visibilidade no local da cirurgia. São 
branqueadas, purificadas e isentas de impurezas, 
amido, possui pH dentro dos limites especificados 
pela NBr 13853. Contém fio radiopaco. Sempre 
recomendamos o uso deste produto com fio 
radiopaco, com cadarço, de 1ª qualidade. Pacote 
com 50 unidades.

Pacote 150 M. B. Têxtil 35,00

52 Luva para procedimento, tamanho G: Descartável, 
não estéril, em látex natural; hipoalergênico, flexível, 
textura uniforme, espessura media de 0,16mm e 
comprimento mínimo de 25cm, ambidestra, boa 
elasticidade, resistente ao calcar, lubrificada com 
pó bio-absorvivel, confortável e anatômica com 
empunhadura justa. Na embalagem deverá constar 
data de fabricação, validade, numero de lote e 
registro no MS. Caixa com 100 unidades.

Caixa 1.070 Descarpack 14,70

53 Luva para procedimento, tamanho M: Descartável, 
não estéril, em látex natural; hipoalergênico, flexível, 
textura uniforme, espessura media de 0,16mm e 
comprimento mínimo de 25cm, ambidestra, boa 
elasticidade, resistente ao calcar, lubrificada com 
pó bio-absorvivel, confortável e anatômica com 
empunhadura justa. Na embalagem deverá constar 
data de fabricação, validade, numero de lote e 
registro no MS. Caixa com 100 unidades.

Caixa 10.800 Descarpack 14,70

54 Luva para procedimento, tamanho P: Descartável, 
não estéril, em látex natural; hipoalergênico, flexível, 
textura uniforme, espessura media de 0,16mm e 
comprimento mínimo de 25cm, ambidestra, boa 
elasticidade, resistente ao calcar, lubrificada com 
pó bio-absorvivel, confortável e anatômica com 
empunhadura justa. Na embalagem deverá constar 
data de fabricação, validade, numero de lote e 
registro no MS. Caixa com 100 unidades.

Caixa 5.220 Descarpack 14,70

57 Seringa descartável de 10ml: Sem agulha, 
confeccionada em polipropileno transparente, 
atóxica, com graduação externa, milimetrada, bico 
simples, tipo luer, com localização central, êmbolo 
com trava, pistão de borracha atóxica, siliconizada. 
Embalada individualmente em papel grau cirúrgico 
e filme termoplástico com abertura em pétala. 
Esterilização com validade de 05 (cinco) anos. 
Caixa com 250 unidades.

Caixa 540 Bd 70,00

59 Seringa descartável de 3ml: Com agulha 13x0,45, 
confeccionada em polipropileno transparente, 
atóxica, com graduação externa, milimetrada, bico 
simples, tipo luer, com localização central, êmbolo 
com trava, pistão de borracha atóxica, siliconizada. 
Embalada individualmente em papel grau cirúrgico 
e filme termoplástico com abertura em pétala. 
Esterilização com validade de 05 (cinco) anos. 
Caixa com 500 unidades.

Caixa 800 Bd 105,00

60 Seringa descartável de 3ml: Com agulha 20x0,55, 
confeccionada em polipropileno transparente, 
atóxica, com graduação externa, milimetrada, bico 
simples, tipo luer, com localização central, êmbolo 
com trava, pistão de borracha atóxica, siliconizada. 
Embalada individualmente em papel grau cirúrgico 
e filme termoplástico com abertura em pétala. 
Esterilização com validade de 05 (cinco) anos. 
Caixa com 500 unidades.

Caixa 1.000 Bd 135,00

62 Seringa descartável de 20ml: Sem agulha, 
confeccionada em polipropileno transparente, 
atóxica, com graduação externa, milimetrada, bico 
simples, tipo luer, com localização central, êmbolo 
com trava, pistão de borracha atóxica, siliconizada. 
Embalada individualmente em papel grau cirúrgico 
e filme termoplástico com abertura em pétala. 
Esterilização com validade de 05 (cinco) anos. 
Caixa com 250 unidades.

Caixa 450 Bd 130,00

63 Seringa descartável de 1ml: Sem agulha, 
confeccionada em polipropileno transparente, 
atóxica, com graduação externa, milimetrada, bico 
simples, tipo luer, com localização central, êmbolo 
com trava, pistão de borracha atóxica, siliconizada. 
Embalada individualmente em papel grau cirúrgico 
e filme termoplástico com abertura em pétala. 
Esterilização com validade de 05 (cinco) anos. 
Caixa com 500 unidades.

Caixa 200 Bd 175,00

64 Seringa descartável de 3ml: Sem agulha, 
confeccionada em polipropileno transparente, 
atóxica, com graduação externa, milimetrada, bico 
simples, tipo luer, com localização central, êmbolo 
com trava, pistão de borracha atóxica, siliconizada. 
Embalada individualmente em papel grau cirúrgico 
e filme termoplástico com abertura em pétala. 
Esterilização com validade de 05 (cinco) anos. 
Caixa com 500 unidades.

Caixa 2.330 Bd 65,00

65 Seringa descartável de 5ml: Sem agulha, 
confeccionada em polipropileno transparente, 
atóxica, com graduação externa, milimetrada, bico 
simples, tipo luer, com localização central, êmbolo 
com trava, pistão de borracha atóxica, siliconizada. 
Embalada individualmente em papel grau cirúrgico 
e filme termoplástico com abertura em pétala. 
Esterilização com validade de 05 (cinco) anos. 
Caixa com 500 unidades.

Caixa 550 Bd 65,00

66 Seringa descartável de 60ml: Sem agulha, 
confeccionada em polipropileno transparente, 
atóxica, com graduação externa, milimetrada, bico 
simples, tipo luer, com localização central, êmbolo 
com trava, pistão de borracha atóxica, siliconizada. 
Embalada individualmente em papel grau cirúrgico 
e filme termoplástico com abertura em pétala. 
Esterilização com validade de 05 (cinco) anos. 
Caixa com 50 unidades.

Caixa 30 BD 267,00

LICITANTE: J. J. R. VIANA
CNPJ: 41.480.591/0001-29
ENDEREÇO: Avenida Brasil, lote 09, Quadra 01, Olho D’Água, São Luís/MA
TELEFONE: (98) 3231 - 4198 FAX: (98) 3231 – 4198
REPRESENTANTE: TAYGO DA CRUZ SERRA FERREIRA, RG Nº 19113182001-6 SSP/MA 
E CPF Nº 354.622.053 – 68.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: viafarma@bol.com.br 
Item Especificação Unid Quant. Fabricante Preço Unit. 

Reg. (R$)
38 Fralda Geriátrica Grande: Camada interna 

de não tecido, fibras de celulose, Dry Gel 
(polímero superabsorvente), camada externa 
de polietileno, barreiras protetoras de 
polipropileno, fios de elastano, adesivo termo 
plástico e fitas adesivas para fixação. Pacote 
com 30 unidades.

Pacote 8.050 Mardam 36,00

39 Fralda Geriátrica Média: Camada interna 
de não tecido, fibras de celulose, Dry Gel 
(polímero superabsorvente), camada externa 
de polietileno, barreiras protetoras de 
polipropileno, fios de elastano, adesivo termo 
plástico e fitas adesivas para fixação. Pacote 
com 30 unidades.

Pacote 10.050 Mardam 36,00
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40 Fralda Geriátrica Pequena: Camada interna 

de não tecido, fibras de celulose, Dry Gel 
(polímero superabsorvente), camada externa 
de polietileno, barreiras protetoras de 
polipropileno, fios de elastano, adesivo termo 
plástico e fitas adesivas para fixação. Pacote 
com 10 unidades.

Pacote 6.050 Mardam 11,00

41 Fralda Infantil Grande: Camada interna 
de não tecido, fibras de celulose, Dry Gel 
(polímero superabsorvente), camada externa 
de polietileno, barreiras protetoras de 
polipropileno, fios de elastano, adesivo termo 
plástico e fitas adesivas para fixação. Pacote 
com 44 unidades.

Pacote 500 Mardam 23,00

42 Fralda Infantil Média: Camada interna de 
não tecido, fibras de celulose, Dry Gel 
(polímero superabsorvente), camada externa 
de polietileno, barreiras protetoras de 
polipropileno, fios de elastano, adesivo termo 
plástico e fitas adesivas para fixação. Pacote 
com 50 unidades.

Pacote 500 Mardam 26,00

43 Gaze de Rayon embebida em Óleo 
Dermoprotetor é um produto a base de AGE 
(Ácidos Graxos Essenciais), Vitaminas A e E, 
Óleos de Copaíba e Melaleuca que revitalizam 
a pele e auxiliam no processo de cicatrização 
de feridas. Pielsana Gaze de Rayon embebida 
em Óleo Dermoprotetor previne e trata feridas 
agudas e crônicas mesmo com perda de tecido 
superficial. Tamanho 7,5x15cm. Embalagem 
Individual.

Und 50.000 Dbs 7,00

44 Gaze de Rayon embebida em Óleo 
Dermoprotetor é um produto a base de AGE 
(Ácidos Graxos Essenciais), Vitaminas A e E, 
Óleos de Copaíba e Melaleuca que revitalizam 
a pele e auxiliam no processo de cicatrização 
de feridas. Pielsana Gaze de Rayon embebida 
em Óleo Dermoprotetor previne e trata feridas 
agudas e crônicas mesmo com perda de tecido 
superficial. Tamanho 7,5x40cm. Embalagem 
Individual.

Und 1.200 Dbs 12,00

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2014. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1162/2014 - SEMUS. PARTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA E AS 
EMPRESAS MEDICAL MARCANTIL DE APARELHAGEM LTDA., 
MERCÚRIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALA-
RES LTDA., GRAN MEDH – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.. OBJETO: Aqui-
sição de Insumos Odontológicos. PRAZO DA VIGÊNCIA: A presente 
ata terá validade de 01 (um) ano contada a partir da data de sua 
assinatura. MODALIDADE: Pregão nº 003/2014. FUNDAMENTO LE-
GAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações. DATA 
DA ASSINATURA: 20.08.2014. SIGNATÁRIOS: Secretária Municipal 
de Saúde, DALILA DE NAZARÉ VASCONCELOS DOS SANTOS e 
pela Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde, ARLENE ROCHA 
DA SILVA NETA, como Contratante e a Empresa citada acima, como 
Contratada, pela detentora do Registro de preços. São José de Ri-
bamar - MA. 
LICITANTE: MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM LTDA.
CNPJ: 10.779.833/0001-56
ENDEREÇO: Avenida Agamenon Magalhães, nº. 3158, Espinheiro-Recife/PE.
TELEFONE: (81) 3216 - 6161 FAX: (81) 3421 – 5717.
REPRESENTANTE: MANUEL BASTOS TAVARES DE OLIVEIRA, RG nº. 3.112.268-SSP/PE e CPF 
nº. 000.032.984-34.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: medical@medical-pe.com.br 
Item Especificação Unid Quant. Fabricante Preço Unit. 

Reg. (R$)
20 nebulizador 4 saidas, com pedestal e régua na 

saída; sistema de compressão tipo diafragma que 
proporciona fluxo de ar (20l/min);dotado de filtro para 
eliminação de impurezas do ar; deslocamento teórico 
60hz = 20l/min; pressão máxima: 40 lbf² = 2,8bar; 
potência do motor: 1/4cv = 186w; rotação do motor: 
1.750 rpm;tensão 220v; acompanha 04 inaladores 
completos.

Und 27 Medicate 1.200,00

27 cadeira para coleta de sangue confeccionado em 
estofado, com braçadeira, regulável, cor azul, com as 
seguintes características: armação tubular, assento e 
encosto em courvin auzl, apoio para braços regulável, 
estofado removível, pintura sintética, dimensões 
aproximadas: comprimento 54cm x profundidade 
66cm x altura assento 51cm.

Und 20 Arruda 
Móveis 155,00

LICITANTE: MERCÚRIO – COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ:06.670.152/0001-88
ENDEREÇO: Av. do Contorno, nº 40 – Ipase, São Luís/MA.
TELEFONE: (98) 3242 - 7887 FAX: (98) 3242 - 7887
REPRESENTANTE: PATRÍCIA VASCONCELOS OLIVEIRA SOUSA, RG Nº 032903394-8 SSP/MA 
e CPF Nº 731.288.803-87.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: mercúrio.hospitalar@hotmail.com 
Item Especificação Unid Quant. Fabricante Preço Unit. 

Reg. (R$)
1 ambu - do tipo adulto; com balão auto inflável, em 

silicone, capacidade de 1600ml; mascara: 02 de 
silicone transparente; válvula: 01 de admissão p/
oxigênio; válvula: 01 de escape/segurança vedável 
unidirecional; reservatório para fio2 100%, válvula em 
policarbonato inquebrável para ppi acima de 40 cm de 
h2o (limite máximo). 

Und 27 Md 147,00

3 antropômetro horizontal - equipamento destinado à 
medição de crianças em decúbito frontal, fabricado 
em metal rígido, resistente à umidade e de fácil 
higienização, deve incluir todas as peças necessárias 
para sua utilização, escala numérica em centímetros, 
com graduação (precisão) de 1 mm, escala numérica 
com no mínimo, 100cm úteis, e com indicação 
de dezenas (em números maiores) a cada 10cm, 
cursor que permita o deslizamento suave e estável, 
mantendo o angulo de 90 graus com a escala 
numérica e boa indicação para leitura. deve incluir 
bolsa ou outra embalagem para seu armazenamento 
e transporte. garantia de no mínimo 1ano.

Und 27 Caumaq 83,51

4 antropômetro vertical fixo - equipamento destinado 
à medição de pessoas, fabricado em metal rígido, 
resistente à umidade e de fácil higienização, 
equipamento especifico para fixação em parede, deve 
incluir todas as peças necessárias para sua utilização, 
escala numérica gravada em tinta resistente ao uso, 
construída em centímetros, com graduação(precisão) 
de 1mm, escala numérica com no mínimo, 200cm 
úteis, e com indicação de dezenas (em números 
maiores) a cada 10cm, cursor que permita o 
deslizamento suave e estável, mantendo o angulo 
de 90 graus com a escala numérica, cursor com no 
mínimo 5cm de largura e 25 de comprimento, deve 
incluir indicador de leitura simplificado que aponte o 
valor da medição. garantia de no mínimo 1ano.

Und 27 Caumaq 241,34

5 antropômetro vertical portátil - equipamento destinado 
à medição de pessoas, fabricado em metal rígido, 
resistente à umidade e de fácil higienização, deve 
incluir todas as peças necessárias para sua utilização, 
equipamento leve e apoiado para transporte, escala 
numérica gravada em tinta resistente ao uso, bilateral 
fixada em material desmontável que se encaixe 
com precisão e mantenha-se estáveis durante o 
uso, construída em centímetros, com graduação 
(precisão) de 1 mm, escala numérica com no mínimo, 
200cm úteis, e com indicação de dezenas (em 
números maiores) a cada 10cm, cursor que permita 
o deslizamento suave e estável, mantendo o angulo 
de 90 graus com a escala numérica. deve apresentar 
base de sustentação para apoio dos pés, permitindo 
adequado nivelamento, deve incluir indicador de 
leitura simplificado que aponte o valor da medição. 
equipamento acompanhado de bolsa com alças 
exclusiva para proteção e transporte. garantia de no 
mínimo 1ano.

Und 27 Caumaq 264,57

6 banco giratório – fabricado em aço inoxidável com 
assento de estufado na cor branca. características 
dimensionais aproximadas do produto: diâmetro do 
assento: 35 cm; altura regulável: 55 a 71 cm. detalhes 
executivos e observações técnicas: ser constituído em 
tubo redondo redondo de aço; deve possuir assento 
giratório e estofado com espuma anatômica com 
aproximadamente 12 mm de espessura revestido 
em courvin; deve possuir regulagem de altura; deve 
possuir rodízios de 2’’ de diâmetro, revestido com 
material anti-derrapante; capacidade de suportar até 
150kg.

Und 28 Noveis 157,50

10 cadeira de rodas dobrável, estrutura em aço, pintura 
epóxi, assento e encosto em nylon, apoio fixo para 
braços, apoio dobrável para pés, rodas traseiras 24”, 
com pneus maciços e rodas dianteiras 6” com pneus 
maciços, capacidade até 100kg.

Und 27 Cds 315,00

11 carrinho de curativo em aço inoxidável – armação 
em tubo quadrado de aço inox, de aproximadamente 
20x20x1,20mm. tampo e prateleira em chapa de aço 
inox 0,75mm, com grade em volta. suporte para balde 
e bacia. rodízio de 50mm e deve acompanhar balde 
e bacia inox. dimensões aproximadas: 0,75cm de 
comprimento x 0,75 largura x 0,80 altura.

Und 27 Moveis 720,00
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12 detector fetal portátil - 2,2 hz com estojo de couro e 

fone de ouvido df4001 - medpej azul escuro modelo 
portátil, regulagem de volume. alimentação 2 baterias 
9 volts, frequência 2,2 mhz, acompanha gel e fone de 
ouvido dimensões 45 x 85 x 190 mm peso: 500 gr, 
entrada para fone de ouvido e led indicador de bateria 
fraca. 

Und 65 Medjep 280,00

19 mesa (maca) para exames clínicos adulto - 1,80 x 0,60 
x 0,80 cm, estrutura em tubo redondo, de aço,leito em 
espuma de alta densidade revestido em courvim, 
na cor azul,encosto reclinável, com ponteiras de 
borracha nos pés;

Und 59 Caumaq 292,50

21 negatoscópio de um corpo-armação de aço inox, parte 
frontal em chapa de acrílico, permitindo luz uniforme 
adaptável para uso em mesa ou parede, acompanha 
duas lâmpadas fluorescentes -voltagem de 220 
volts- dimensões de 380mm de largura x 140mm de 
profundidade.

Und 27 Konnex 232,50

22 suporte para soro - totalmente em inox, com base 
em ferro pintado em epóxi, 4 rodízios, haste com 
regulagem de altura, com 04 ganchos, super 
resistente.

Und 47 Caumaq 232,50

23 aparelho para profilaxia odontológica - com ultra-som 
piezoelétrico, peça de mão com capa e autoclavável, 3 
pontas de raspagem autoclaváveis e diferentes entre 
si, chaves autoclaváveis para a troca das pontas, 
chave seletora de potência, pedal de comando de 
fácil acionamento de qualquer ângulo, fusível de 
proteção, bomba peristáltica para controle absoluto 
do liquido irrigante. jato de bicarbonato com peça 
de mão removível para autoclavagem, reservatório 
de bicarbonato acoplado ao aparelho, filtro de ar, 
mangueiras lisas e flexíveis. 

Und 20 Schuster 2.100,00

25 armário vitrine confeccionado em aço/ferro pintado na 
cor branca com duas portas e sem laterais de vidro. Und 20 Caumaq 427,50

28 mocho a gás profissional com 05(cinco) rodízios 
revestidos de poliuretano, injetada e recoberto em 
pvc expandido sem costuras, laváveis ; encosto 
ergonômico com superfície lisa p/ fácil desinfecção, 
regulagem da altura do assento acionado a gás e 
regulagem da altura do encosto, cor azul claro.

Und 40 PALLAS 292,50

31 aparelho batedor de cápsula de alta eficiência, 
compacto, com painel de controle com membrana 
e fácil operação, display indicador de tempo de 
batimento, timer de 1 a 16 segundos com divisão de 
1 em 1 segundo, memorização de último tempo de 
batimento selecionado,compatibilidade para receber 
cápsulas de todas as procedências, cobertura de 
proteção com dispositivos automáticos de segurança 
que interrompa a operação caso a cobertura seja 
aberta, superfície lisa e fácil de desinfecção, tensão 
elétrica de 220volts.

Und 30 Schuster 619,00

40 motor para polimento de prótese, torno para 
polimento, bivolt, de 3.500 ppm. Und 02 Beltec 479,76

41 cortador de gesso de boa qualidade, com as seguintes 
características: estrutura em alumínio; motor de 1/2 
cv;- abertura para limpeza e troca do disco através 
de apenas 1 parafuso;- não necessita de chave 
para a abertura da tampa;- acompanha mangueira 
de entrada e saída de água; acompanha chave para 
soltar o disco; borracha de vedação removível; ampla 
área útil para o recorte; mesa angulada; discos de 10”; 
bivolt; pronto para instalar; dimensões aproximadas: 
340 x 310 x 420mm

Und 01 Vh 1.062,00

42 motor de bancada para acabamento de prótese bivolt. Und 02 Beltec 749,00
46 protaper rotatória compacto, leve, tela de lcd 

ampla e colorida, acionamento manual na peça de 
mão, realizar movimentos reciprocante e rotatório 
convencional, compatíveis com os sistemas wave 
one, protaper e demais sistemas disponíveis no 
mercado. deve acompanhar 1 contra ângulo redutor 
6:1, carregador e peça de mão, mecanismo de reverso 
nas opções de automático, semi automático ou sem o 
mesmo, ajuste independente de velocidade na faixa 
de 250 – 1200 rpm e de torque 0,6-4.0 nemn. bivolt.

Und 04 Dentsply 157,50

47 localizador apical compacto, design inteligente, 
controle de som progressivo, bateria recarregável, 
totalmente automático.

Und 02 J. Morita 3.318,00

LICITANTE: GRAN MEDH – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICOS 
HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 10.653.892/0001-83.
ENDEREÇO: Rua Projetada, nº 20, Quadra 06, Lote 06, Bairro Bequimão, em São Luís/MA.
TELEFONE: (98) 3236 - 5481 FAX: (98) 3236 - 5481 
REPRESENTANTE: FABIANA PEREIRA DE SOUSA, RG nº. 1.996.896 SSP/PI, CPF nº. 
874.619.353-72.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: gran-medh@hotmail.com
Item Especificação Unid Quant. Fabricante Preço Unit. 

Reg. (R$)

7 balança para adulto com escala – antropométrica, 
analógica constituída em material resistente (aço 
ou ferro) com pintura epóxi, para uso adulto/. 
capacidade de 0 a 150kg, com fração de 100g, com 
escala antropométrica de até 2m e divisão de 5 cm. 
possuir tapete constituído de material antiderrapante 
(borracha).

Und 27 Welmy 558,00

13 esfignomanômetro adulto - braçadeira de nylon 
resistente e extremamente flexível, com fecho de 
velcro, válvula de metal, manômetro de metal, 
manguitos sem emendas, altamente resistente a 
choques e desregulagem, com graduação de 0 a 300 
mm/hg.

Und 118 Premium 42,00

14 esfignomanômetro infantil - braçadeira de nylon 
resistente e extremamente flexível, com fecho de 
velcro, válvula de metal, manômetro de metal, 
manguitos sem emendas, resistente a choques e 
desregulagem, com graduação de 0 a 300 mm/hg.

Und 59 Premium 42,00

15 estetoscópio adulto - olivas em silicone, com 
acabamento sem rebarbas, conjunto bi auricular em 
metal não oxidável, resistente e flexível, na curvatura 
do tubo “y”, auscultador duplo, com diafragma 
resistente e de alta sensibilidade para ausculta 
cardiopulmonar, que permita o mínimo de escuta de 
sons ambientais e um máximo de sons próprios do 
pacientes.

Und 118 Premium 8,25

16 estetoscópio infantil - olivas em silicone, com 
acabamento sem rebarbas, conjunto bi auricular em 
metal não oxidável, resistente e flexível, na curvatura 
do tubo “y”, auscultador duplo, com diafragma 
resistente e de alta sensibilidade para ausculta 
cardiopulmonar, que permita o mínimo de escuta de 
sons ambientais e um máximo de sons próprios do 
paciente.

Und 59 Premium 8,25

17 foco de luz cirúrgico – foco refletor ambulatorial - foco 
de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. 
com haste superior flexível e cromada. pedestal com 
haste inferior pintada. altura variável entre (100 a 150 
cm s/ espelho)(100 a 160 cm c/espelho). pintura em 
epóxi à 250° c. de alta resistência. base do pedestal 
com 04 rodízios para proporcionar maior sustentação 
e segurança ao equipamento. alimentação elétrica 
selecionável em 110 ou 220 v. 50/60 hz. lâmpada 
alógena de 12 v x 20 watts ou de qualidade superior.

Und 27 Martec 323,40

18 mesa (maca) para exame ginecológico - 1,80 x 0,60 
x 0,80 cm, cor branca, estrutura em tubo redondo, de 
aço, leito em espuma de alta densidade revestido em 
courvim na cor azul,encosto reclinável, com ponteiras 
de borracha nos pés; com armário de mdf embutido 
em baixo da mesa contendo prateleiras e portas.

Und 27 Tlt 1,288,51

24 mesa auxiliar confeccionada em aço/ferro pintado na 
cor branca e com duas gavetas. Und 20 Tlt 142,50

26 armário confeccionado em aço/ferro pintado na cor 
branca e com tamanho mínimo de 1,80 x 0,75m. Und 20 Tlt 499,99

29 consultório odontológico completo contendo: 1) 
cadeira odontológica com: 02 (dois) comandos, 
ajuste automático do assento e encosto; movimentos 
acionados por motor hidráulico; encosto convencional; 
braços de apoio fixos e/ou articulável; comandos de 
acionamento na base da cadeira e/ou no pedal; 
cabeceira anatômica articulada; sistema semi-
automático de volta a zero e posição de trabalho 
; estofamento com revestimento em pvc laminado 
asséptico sem costura; articulação assento/encosto 
na linha do acetábulo; parte inferior do assento 
carenada; tensão elétrica de 220volts, pintura lisa de 
alto brilho compatível com álccol para assepsia, cor 
azul claro.
2) equipo acoplado a cadeira com três pontas 
sendo: 1(uma) seringa tríplice, 1(um) terminal de 
alta rotação com acoplamento borden e regulador 
de spray, 1(um) terminal com acoplamento borden 
para baixa rotação não refrigerado; suporte dos 
instrumentos em abs; pedal de acionamento 
das pontas convencional(metálico); bandeja de 
inox autoclavavel.o equipo deve conter sistema 
anticontaminação( anti-retração-s.a.r.) ; o 
fornecimento de água para o terminal de alta rotação 
e seringa tríplice através de reservatório removível 
tipo “pet”.
3) unidade auxiliar fixa com 01(um) sugador 
automático de partículas incorporado em tela de 
nylon, cuba de poliéster injetado, removível para 
desinfecção e com separador de detritos acoplada 
ao equipo.
4) refletor com intensidade luminosa de 20.000 lux; 
cabeçote em alumínio fundido e puxador incorporado; 
lâmpada halógena h3; espelho multifacetado, com luz 
branca e fria, liga e desliga na base da cadeira ou em 
punho, refletor acoplado ao equipo.

Und 20 KAVO 7.998,99
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30 aparelho de fotopolimerizador de resinas composta 

do tipo revólver leve e anatômico com superfície lisa 
de desinfecção, compatível com todas as resinas 
fotopolimerizáveis a luz visível disponíveis no mercado, 
possui sinais sonoros com intervalos de 10 segundos, 
ponteira de fibra óptica rígida e semiorientada blindada 
e revertida em aço inox com giro de 360° removível 
autoclavável, dispositivo anticontaminação removível 
e esterilizável, protetor de fibra ótica que restringe 
o reflexo da luz, protetor térmico que desliga a luz 
caso haja superaquecimento, controle dos tempos 
de operação (20, 30, 40 segundos) através de tecla 
ergonomicamente posicionada no corpo do revólver 
filtros térmicos e óptico, luz fria com comprimento 
de onda de 500 nm (luz azul) e potência de 500 mw/
cm² corpo em poliuretano, peça de mão com cabo 
espiralado, exaustor na peça de mão silenciosa que 
possibilite o funcionamento da lâmpada por mais de 
300 segundos ininterruptos e não libere ar na face 
do paciente, cápsula dianteira removível com rosca, 
ponteira condutora de luz 85 mmx 11mm.

Und 30 Schuster 475,00

32 plastificador de godiva pequeno, boa qualidade. Und 05 Vh 577,46
33 esfignomanômetro adulto, braçadeira de nylon 

resistente e extremamente flexível, com fecho de 
velcro, válvula de metal, manômetro de metal, 
manguitos sem emendas, , altamente resistente a 
choques e desregulagem, com graduação de 0 a 300 
mm/hg.

Und 40 Premium 42,00

34 esfignomanômetro infantil, braçadeira de nylon 
resistente e extremamente flexível, com fecho de 
velcro, válvula de metal, manômetro de metal, 
manguitos sem emendas, resistente a choques e 
desregulagem, com graduação de 0 a 300 mm/hg.

Und 40 Premium 42,00

35 estetoscópio adulto, olivas em silicone, com 
acabamento sem rebarbas, conjunto bi auricular em 
metal não oxidável, resistente e flexível, na curvatura 
do tubo “y”, auscultador duplo, com diafragma 
resistente e de alta sensibilidade para ausculta 
cardiopulmonar, que permita o mínimo de escuta de 
sons ambientais e um máximo de sons próprios do 
pacientes.

Und 40 Premium 8,25

36 estetoscópio infantil, olivas em silicone, com 
acabamento sem rebarbas, conjunto bi auricular em 
metal não oxidável, resistente e flexível, na curvatura 
do tubo “y”, auscultador duplo, com diafragma 
resistente e de alta sensibilidade para ausculta 
cardiopulmonar, que permita o mínimo de escuta de 
sons ambientais e um máximo de sons próprios do 
paciente.

Und 40 Premium 8,25

37 bala de oxigênio e máscaras. composição: 
manômetro; umidificador; regulador diafragma inox; 
máscara com extensão de pvc 1,25m e suporte para 
fixação do cilindro de o2, capacidade: 01 (um) m³..

Kit 40 Romed 879,99

38 monitor portátil, com baterias, operação digital, tipo 
amostra sangue capilar, tipo de análise quantitativo 
de glicose colesterol e triglicérides, faixa de operação 
até 600, tempo resposta até 10, memória 250 a 500 
testes, componentes com lancetas, tiras, acessórios, 
lancetador, solução controle;características adicionais 
tipo de análise quantitativo de colesterol e triglicérides. 
obs: acompanhar 500 unidades de fitas de reagentes 
descartáveis compatíveis para cada aparelho.

Und 40 Premium 65,00

39 articulador charneira com mola, tipo garfo de latão. Und 100 Mac 50,25
44 muflas de fibra de carbono parafusadas para 

microondas. Und 60 Mac 67,50
45 compressor de ar totalmente isentos de óleo, 

totalmente silencioso, modelo vertical, seis pés, 
motor de 2hp monofásico, tensão 220volts, 49 dcbs, 
cabeçote em metais retificados de alta precisão. 
construído em aço maciço, reservatório em chapas 
com tratamento interno antiferruginoso, câmara 
de aspiração circular com filtro na saída de ar. 
acabamento totalmente liso de alto brilho com cantos 
arredondados, pintura lisa de alto brilho a base de 
epóxi com tratamento fosfatado resistente a corrosão 
e a materiais de limpeza.

Und 40 Schuster 1.857,60

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2014. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3033/2013 - SEMUS. PAR-
TES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA 
E AS EMPRESAS DF COMÉRCIAL ODONTOLÓGICAS LTDA., V. 
M. BARROS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, MERCÚRIO – 
COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA., 
GRAN MEDH – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU-
TOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA., DIMENSÃO DISTRIBUI-
DORA DE MEDICAMENTOS LTDA. OBJETO: Aquisição de Insumos 
Odontológicos. PRAZO DA VIGÊNCIA: A presente ata terá validade 
de 01 (um) ano contada a partir da data de sua assinatura. MODALI-

DADE: Pregão nº 003/2014. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 
8.666/1993 e suas posteriores alterações. DATA DA ASSINATURA: 
25.08.2014. SIGNATÁRIOS: Secretária Municipal de Saúde, DALILA 
DE NAZARÉ VASCONCELOS DOS SANTOS e pela Coordenadora 
do Fundo Municipal de Saúde, ARLENE ROCHA DA SILVA NETA, 
como Contratante e a Empresa citada acima, como Contratada, pela 
detentora do Registro de preços. São José de Ribamar - MA. 
LICITANTE: DF COMERCIAL ODONTOLÓGICA LTDA.
CNPJ: 00.175.188/0001-09
ENDEREÇO: Rua Afonso Pena, nº 126 – Centro, São Luís/MA.
TELEFONE: (98) 3231 - 7504 FAX: (98) 3222 – 6046.
REPRESENTANTE: ALMIR FRANCISCO DUTRA FILHO, RG nº 4308059-7 SSP/RJ e CPF 
270.063.367-91.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: dfodonto@uol.com.br 
Item Especificação Unid Quant. Fabricante Preço Unit. 

Reg. (R$)
9 compressa de gaze 13 fios 7,5 x 7,5 c/ 500 unidades 

quando aberta 
pct 2.500 Mb Textil 12,20

25 lâmina de bisturi n°15 descartável caixa com 100 
unidades 

cx 2.000 Solidor 19,35

27 fio agulhado de seda 4.0 c/ 24 unidades cx 2.000 Procare 20,40
29 fio de sutura de nylon 3.0 descartável caixa com 24 und 3.000 Procare 19,75
37 ácido ortofosfórico frasco37% com seringas com 

2,5ml cada 
und 1.000 Villevie 2,80

39 película radiográfica periapical adulto,sensível e de 
alta velocidade, com 100 unidades 

cx 500 Agfa 103,50

40 película radiográfica periapical infantil com 100 
unidades 

cx 500 Kodak 130,00

46 capote cirúrgico descartável und 500 Descard 5,00
55 hidróxido de cálcio cimento c/24 g und 500 Technew 19,80
59 iodofórmio c/ 10g und 50 Quimidrol 19,90
60 desinfectante germikil capaz de destruir a forma 

vegetativa de todos os microrganismos patogênicos
und 2.000 Rioquimica 11,90

62 edta 20ml biodinâmica und 100 Aff 8,80
63 eucalipitol und 50 Aaf 7,50
64 callen sem paramonoclorofenol und 50 Ss White 49,80
65 callen com paramonoclorofenol und 50 Ss White 49,80
67 broca endo-z und 1.000 Microdont 34,90
69 broca batt cônica nº 12 und 150 Maillefer 6,20
70 broca batt cônica nº 14 und 150 Maillefer 6,20
71 broca batt cônica nº 16 und 150 Maillefer 6,20
72 broca gattes n° 1 ( 32 mm ) und 150 Maillefer 11,00
73 broca gattes n° 2 ( 32 mm ) und 150 Maillefer 11,00
74 guta percha em bastão cx 100 Odahcan 21,90
93 cone de papel absorvente 1ª série cx 1.200 Maillefer 17,90
94 cone de papel absorvente 2ª série cx 1.200 Maillefer 17,90
95 cone de guta-percha principal 1ª série cx 300 Maillefer 17,90
96 cone de guta-percha principal 2ª série cx 300 Maillefer 17,90
97 cone de guta-percha acessório r7 cx 500 Maillefer 17,90
98 cone de guta-percha acessório r8 cx 500 Maillefer 17,90
99 stop / cursor de silicone c/ 100 und pct 100 Angelus 20,50
101 pasta profilática c/ 90g und 600 Villevie 6,30
107 vaselina sólida com 50g und 500 Rioquimica 4,95
108 alveolex com 20g und 500 Iodontosul 24,95
109 broca cirúrgica 701 und 1.500 Mc 11,80
110 broca cirúrgica 703 und 1.500 Mc 11,70
111 broca cirúrgica esférica n° 06 – haste longa und 1.500 Mc 11,80
112 broca cirúrgica esférica n° 08 – haste longa und 1.500 Mc 11,80
123 resina fotopolimerizável, matriz inorgânica de 

zircônia/sílica com 84,5% em peso e66% em volume; 
matriz orgânica de bis-gma e tegdma. cor a1 com 
validade mínima de 01 ano a contar da data de 
entrega

und 1.500 Z100 3M 54,00

124 resina fotopolimerizável, matriz inorgânica de 
zircônia/sílica com 84,5% em peso e66% em volume; 
matriz orgânica de bis-gma e tegdma. cor a 2 com 
validade mínima de 01 ano a contar da data de 
entrega

und 1.500 Z100 3M 54,00

125 resina fotopolimerizável, matriz inorgânica de 
zircônia/sílica com 84,5% em peso e66% em volume; 
matriz orgânica de bis-gma e tegdma. cor a3 seringa 
com validade mínima de 01 ano a contar da data de 
entrega

und 2.500 Z100 3M 54,00

126 resina fotopolimerizável, matriz inorgânica de 
zircônia/sílica com 84,5% em peso e66% em volume; 
matriz orgânica de bis-gma e tegdma. cor a3,5 
seringa com validade mínima de 01 ano a contar da 
data de entrega

und 2.500 Z100 3M 54,00

129 colgadura múltipla, tipo espinha de peixe, de aço 
inoxidável

und 6 Tecnodent 36,80

132 óxido de zinco, em pó und 350 K Dent 5,50
133 eugenol, líquido und 350 K Dent 11,00
134 ionômero de vidro forrador autopolimerizável pó e 

liquido
kit 500 Dfl 26,50

138 selante fotopolimerizável em seringa kit 500 Dfl 21,50
141 broca de baixa rotação n° 2 und 300 Maillefer 3,00
142 broca de baixa rotação n° 4 und 300 Maillefer 3,00
143 broca de baixa rotação n° 6 und 300 Maillefer 3,00
144 broca esférica diamantada 1011 und 6.000 Zeep 1,74
145 broca esférica diamantada 1012 und 7.000 Zeep 1,74
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146 broca esférica diamantada 1013 und 7.000 Zeep 1,74
147 broca esférica diamantada 1014 und 7.000 Zeep 1,74
148 broca esférica diamantada 1016 und 7.000 Zeep 1,74
172 alginato com 500g, com validade mínima de 01 ano a 

contar da data de entrega
pct 400 Zhermack 37,50

174 cera rosa 7, com validade mínima de 01 ano a contar 
da data de entrega

cx 200 Technew 12,80

175 godiva em placa, com validade mínima de 01 ano a 
contar da data de entrega

cx 150 Dfl 27,50

176 resina acrílica pó autopolimerizável incolor 220g und 400 Dencril 25,10
178 resina para microondas, pó rosa médio, 450g und 200 Vipi 54,90
179 resina para microondas líquido 250ml und 100 Vipi 34,90
184 broca de tungstênio pm multilaminada para desgaste 

de prótese (àrvore de natal) de aço inoxidável, boa 
qualidade

und 100 Kpmg 42,20

186 broca max-cute, de aço inoxidável und 30 Kpmg 49,80
187 broca mini-cute, de aço inoxidável und 30 Kpmg 47,40
190 Silicona de condensação para laboratório com 

900g tipo zetalabor, contendo: polisilossano, com 
certificado de qualidade.

pt 200 Densell 54,80

201 ARCO DE Ostby und 20 Jon 9,45
205 Broca 703 carbide PM und 100 Mc 7,95
207 Disco de Carborudum médio e grosso cx 200 Schelble 76,00
209 broca para cirurgia longas nº 06 e nº 08 und 30 Mc 11,90
210 dentes de acrílico para prótese dentária/anterior 

superior tamanho a25 cor 66
und 48 Vipi 7,20

211 dentes de acrílico para prótese dentária/anterior 
superior tamanho a25 cor 67 

und 48 Vipi 7,20

212 dentes de acrílico para prótese dentária/anterior 
superior tamanho a25 cor 69

und 48 Vipi 7,20

213 dentes de acrílico para prótese dentária/anterior 
superior tamanho a26 cor 66

und 48 Vipi 7,20

214 dentes de acrílico para prótese dentária/anterior 
superior tamanho a26 cor 67

und 48 Vipi 7,20

215 dentes de acrílico para prótese dentária/anterior 
superior tamanho a26 cor 69

und 48 Vipi 7,20

216 dentes de acrílico para prótese dentária/anterior 
superior tamanho 264 cor 66

und 48 Vipi 7,20

217 dentes de acrílico para prótese dentária/anterior 
superior tamanho 264 cor 67 

und 48 Vipi 7,20

218 dentes de acrílico para prótese dentária/anterior 
superior tamanho 264 cor 69

und 48 Vipi 7,20

219 dentes de acrílico para prótese dentária/anterior 
superior tamanho 3d cor 66

und 48 Vipi 7,20

220 dentes de acrílico para prótese dentária/anterior 
superior tamanho 3d cor 67

und 48 Vipi 7,20

221 dentes de acrílico para prótese dentária/anterior 
superior tamanho 3d cor 69

und 48 Vipi 7,20

222 dentes de acrílico para prótese dentária/superior 
posterior tamanho 32m cor 66

und 48 Vipi 7,20

223 dentes de acrílico para prótese dentária/superior 
posterior tamanho 32m cor 67

und 48 Vipi 7,20

224 dentes de acrílico para prótese dentária/superior 
posterior tamanho 32m cor 69

und 48 Vipi 7,20

225 dentes de acrílico para prótese dentária/superior 
posterior tamanho 32l cor 66

und 48 Vipi 7,20

226 dentes de acrílico para prótese dentária/superior 
posterior tamanho 32l cor 67 

und 48 Vipi 7,20

227 dentes de acrílico para prótese dentária/superior 
posterior tamanho 32l cor 69

und 48 Vipi 7,20

228 dentes de acrílico para prótese dentária/superior 
posterior tamanho 30m cor 66

und 96 Vipi 7,20

229 dentes de acrílico para prótese dentária/superior 
posterior tamanho 30m cor 67 

und 96 Vipi 7,20

230 dentes de acrílico para prótese dentária/superior 
posterior tamanho 30m cor 69

und 96 Vipi 7,20

231 dentes de acrílico para prótese dentária/anterior 
inferior tamanho a25 cor 66

und 96 Vipi 7,20

232 dentes de acrílico para prótese dentária/anterior 
inferior tamanho a25 cor 67

und 96 Vipi 7,20

233 dentes de acrílico para prótese dentária/anterior 
inferior tamanho a25 cor 69

und 96 Vipi 7,20

234 dentes de acrílico para prótese dentária/anterior 
inferior tamanho a26 cor 66

und 48 Vipi 7,20

235 dentes de acrílico para prótese dentária/anterior 
inferior tamanho a26 cor 67 

und 48 Vipi 7,20

236 dentes de acrílico para prótese dentária/anterior 
inferior tamanho a26 cor 69

und 48 Vipi 7,20

237 dentes de acrílico para prótese dentária/anterior 
inferior tamanho 3d cor 66

und 48 Vipi 7,20

238 dentes de acrílico para prótese dentária/anterior 
inferior tamanho 3d cor 67

und 48 Vipi 7,20

239 dentes de acrílico para prótese dentária/anterior 
inferior tamanho 3d cor 69

und 48 Vipi 7,20

240 dentes de acrílico para prótese dentária/inferior 
posterior tamanho 32m cor 66

und 48 Vipi 7,20

241 dentes de acrílico para prótese dentária/inferior 
posterior tamanho 32m cor 67

und 48 Vipi 7,20

242 dentes de acrílico para prótese dentária/inferior 
posterior tamanho 32m cor 69

und 48 Vipi 7,20

243 dentes de acrílico para prótese dentária/inferior 
posterior tamanho 32l cor 66

und 48 Vipi 7,20

244 dentes de acrílico para prótese dentária/inferior 
posterior tamanho 32l cor 67 

und 48 Vipi 7,20

245 dentes de acrílico para prótese dentária/inferior 
posterior tamanho 32l cor 69

und 48 Vipi 7,20

246 dentes de acrílico para prótese dentária/inferior 
posterior tamanho 30m cor 66

und 96 Vipi 7,20

247 dentes de acrílico para prótese dentária/inferior 
posterior tamanho 30m cor 67 

und 96 Vipi 7,20

248 dentes de acrílico para prótese dentária/inferior 
posterior tamanho 30m cor 69

und 96 Vipi 7,20

250 filme plástico, pvc, rolo de 30m und 100 Dispafilm 3,50
LICITANTE: V. M. BARROS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
CNPJ: 41.623.893/0001-09.
ENDEREÇO: Rua Afonso Pena, nº 91, Salão 1 PV – Centro, São Luís/MA.
TELEFONE: (98) 3221 - 5357 FAX: (98) 3221 - 5357
REPRESENTANTE: VALDELISA MARIA DA CUNHA BARROS, RG nº. 1.295.734-SSP/MA, CPF nº. 
508.298.903-00.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: hospmedvmbarros@ig.com.br
Item Especificação Unid Quant. Fabricante Preço Unit. 

Reg. (R$)
1 Papel toalha Fardo com 1000 folhas sendo na cor 

branca folha com 3 dobras 
und 4.000 Serrana 9,80

10 máscara tripla face descartável elástico com 50u, 
cada caixa. 

cx 2.000 Ss Plus 6,10

18 anestésico lidocaína a 2% com adrenalina a 
1:100.000 com 50 tubetes 

cx 2.000 Dentsply 39,90

20 anestésico prilocaína a 3% com felipressina com 50 
tubetes 

cx 1.000 Dfl 38,00

21 anestésico mepivacaína a 2% com adrenalina a 
1:100.000 com 50 tubetes 

cx 1.000 Dentsply 47,41

23 agulha gengival curta descartável caixa com 100 
unidades 

cx 1.500 Injex 16,15

24 agulha gengival longa descartável caixa com 100 
unidades 

cx 2.500 Injex 16,15

28 camurça para excesso de amálgama und 1.000 Pr 5,70
32 revelador para rx com 475ml com validade mínima de 

01 ano a contar da data de entrega
und 120 Kodak 7,13

33 fixador para rx com 475ml com validade mínima de 
01 ano a contar da data de entrega

und 120 Kodak 7,13

34 óleo lubrificante spray para baixa rotação c/100ml und 800 Fapi 14,25
35 óleo lubrificante spray para alta rotação c/ 100ml und 800 Fapi 14,25
54 hidróxido de cálcio p.a. und 500 Aaf 5,23
58 paramonoclorofenol canforado und 50 Aaf 7,32
66 cimento endodôntico (pó e líquido tipo sealer 26) und 100 Dentsply 38,00
75 lima endodontica tipo k-file 21mm 1ª série cx 500 Injecta 18,81
76 lima endodontica tipo k-file 21mm 2ª série cx 150 Injecta 18,81
77 lima endodontica tipo k-flexofile 21mm 1ª série cx 150 Injecta 18,81
78 lima endodontica tipo k-file 25mm 1ª série cx 150 Injecta 18,81
79 lima endodontica tipo k-file 25mm 2ª série cx 150 Injecta 18,81
80 lima endodontica tipo k-flexofile 25mm 1ª série cx 150 Injecta 18,81
81 lima endodontica tipo k-file 31mm 1ª série cx 150 Injecta 18,81
82 lima endodontica tipo k-file 31mm 2ª série cx 150 Injecta 18,81
83 lima endodontica tipo headstroen 21mm 1ª série cx 150 Injecta 18,81
84 lima endodontica tipo headstroen 21mm 2ª série cx 150 Injecta 18,81
85 lima endodontica tipo headstroen 25mm 1ª série cx 150 Injecta 18,81
86 lima endodontica tipo headstroen 25mm 2ª série cx 150 Injecta 18,81
87 lima endodontica tipo headstroen 31mm 1ª série cx 150 Injecta 18,81
88 lima endodontica tipo k-file 21mm n° 08 cx 150 Injecta 18,81
89 lima endodontica tipo k-file 21mm n° 10 cx 150 Injecta 18,81
90 lima endodontica tipo k-file 25mm n° 08 cx 150 Injecta 18,81
91 lima endodontica tipo k-file 25mm n° 10 cx 150 Injecta 18,81
92 espaçadores digitais para canal cx 80 Injecta 23,56
136 flúor gel acidulado, sabor tutti-frutti, frasco und 2.000 Dfl 3,80
149 broca diamantada 1016 hl und 500 Microdont 1,95
150 broca diamantada 1090 und 600 Microdont 1,95
151 broca diamantada 1091 und 600 Microdont 1,95
152 broca diamantada 1093 und 500 Microdont 1,95
153 broca diamantada 1032 und 500 Microdont 1,95
154 broca diamantada 1034 und 500 Microdont 1,95
155 broca diamantada 1036 und 500 Microdont 1,95
156 broca diamantada 2200 und 500 Microdont 1,95
157 broca diamantada 2191 und 500 Microdont 1,95
158 broca diamantada 3098 und 500 Microdont 1,95
159 broca diamantada 3203 und 500 Microdont 1,95
160 broca diamantada 3083 haste longa und 500 Microdont 1,95
161 broca diamantada 3168 f tipo chama und 5.000 Microdont 1,95
162 broca diamantada 3118 f tipo chama und 5.000 Microdont 1,95
163 broca diamantada 2135f und 5.000 Microdont 1,95
164 broca diamantada 1112 f und 5.000 Microdont 1,95
165 broca diamantada 1190 f und 5.000 Microdont 1,95
166 broca diamantada 3195 f und 5.000 Microdont 1,95
167 broca diamantada 31295ff und 5.000 Microdont 1,95
170 broca carbide 245 de aço und 400 Microdont 5,70
171 broca carbide 56 de aço und 400 Microdont 5,70
177 resina acrílica líquido autopolimerizável incolor und 400 Dencril 11,88
181 gesso comum reforçado branco 1 kg pct 500 Diamant 1,90
182 gesso tipo iv, 1kg pct 150 Diamant 19,48
183 hemostático dental com 20ml und 500 Maquira 20,90
188 broca de aço pm cônica ponta fina para sulcos de 

prótese, de aço inoxidável
und 60 Microdont 3,80
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189 Isolante para gesso, pote com tampa plástica de 

500ml , boa qualidade,contendo: água, alginato de 
sódio,conservantes.

pt 80 Dencril 20,90

196 Bicarbonato de sódio, validade mínima de 01 ano und 50 Maquira 4,94
198 Posicionador de RX autoclavavel infantil kit 5 Maquira 57,95
199 Abridor de boca infantil-kit kit 100 Maquira 8,17
200 Abridor de boca adulto-kit kit 100 Maquira 8,17
203 Escova dental cerdas macias infantil, personalizada 

com cabo com logomarca da prefeitura em 
cores variadas, embaladas em saco plástico 
individualmente

und 80.000 Nosling 0,57

206 Broca esférica nº 06 e nº08 PM und 20 Microdont 3,80
LICITANTE: MERCÚRIO – COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ:06.670.152/0001-88
ENDEREÇO: Av. do Contorno, nº 40 – Ipase, São Luís/MA.
TELEFONE: (98) 3242 - 7887 FAX: (98) 3242 - 7887
REPRESENTANTE: PATRÍCIA VASCONCELOS OLIVEIRA SOUSA, RG Nº 032903394-8 SSP/MA 
e CPF Nº 731.288.803-87.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: mercúrio.hospitalar@hotmail.com 

Item Especificação Unid Quant. Fabricante Preço Unit. 
Reg. (R$)

2 Álcool a 70% Com 1000ml com validade mínima de 
01 ano a contar da data de entrega. 

und 2.500 Ricie 3,89

4 Álcool a 96% com 1000ml com validade mínima de 
01 ano a contar da data de entrega. c/ 1000ml 

und 1.500 Ricie 4,75

6 ALGODÃO 500G EM CAMADAS CONTÍNUAS EM 
FORMA DE ROLO (MANTA), PROVIDO DE PAPEL 

rolo 1.000 Polarfix 9,95

7 Algodão em rolete odontológico para uso 
odontológico c/ 100 und 

pct 1.000 Ssplus 1,52

8 Água Destilada galão com 5 litros com validade 
mínima de 01 ano 

gl 4.500 Ssplus 6,04

12 sugadores odontológicos descartáveis com 40 
unidades. 

pct 15.000 Ssplus 3,10

13 coletor descartável para material perfuro-cortante 
para 13 l.perfuro-cortante p/ara 13l

und 3.000 Safepack 3,76

26 fio agulhado de seda 3.0 c/ 24 unidades cx 2.000 Procare 23,20
31 fita indicativa para autoclave 19mm x 30m( 3m) und 2.000 M Ciex 3,94
36 fio dental de 500m und 800 Hillo 6,96
38 soro fisiológico com 500 ml und 1.000 Equiplex 3,20
47 jaleco descartável tamanho p manga longa com 

punho e botões de pressão. 
und 4.000 Qualy Bless 1,60

48 jaleco descartável tamanho m manga longa com 
punho e botões de pressão. 

und 4.000 Qualy Bless 1,60

49 jaleco descartável tamanho g manga longa com 
punho e botões de pressão. 

und 4.000 Qualy Bless 1,60

50 jaleco descartável tamanho gg manga longa com 
punho e botões de pressão. 

und 1.000 Qualy Bless 1,60

105 pedra pomes extra-fino 100g und 500 Rio 5,35
130 óculos de proteção anti embaçante, todo transparente und 30 Ca 5,44
193 Fio 5.0 nylon cx 200 Procare 22,90
LICITANTE: GRAN MEDH – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICOS 
HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 10.653.892/0001-83.
ENDEREÇO: Rua Projetada, nº 20, Quadra 06, Lote 06, Bairro Bequimão, em São Luís/MA.
TELEFONE: (98) 3236 - 5481 FAX: (98) 3236 - 5481 
REPRESENTANTE: FABIANA PEREIRA DE SOUSA, RG nº. 1.996.896 SSP/PI, CPF nº. 874.619.353-
72.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: gran-medh@hotmail.com 
Item Especificação Unid Quant. Fabricante Preço Unit. 

Reg. (R$)
3 Evidenciador de Placa Auxilia na visualização da 

placa bacteriana presente na superfície dental. 10ml 
und 300 Biodinâmica 10,33

5 ÁLCOOL IODADO COM 1000ML COM VALIDADE 
MÍNIMA DE 01 ANO C/ 1000ML 

und 1.000 Vic Pharma 8,00

11 touca sanfonada descartável com 100 unidades. pct 1.000 Best Fabril 8,30
19 anestésico articaína a 4% com adrenalina a 

1:100:000 entrega com 50 tubetes. 
cx 1.000 Dfl 59,00

30 esparadrapo comum 10x4,5cm und 800 Missner 7,00
41 seringa luer descartável de 5 ml und 100 Sr 0,18
43 luva cirúrgico estéril tamanho 7.5 par 5.000 Lemgruber 1,10
44 luva cirúrgico estéril tamanho 6.5 par 5.000 Lemgruber 1,10
45 luva cirúrgico estéril tamanho 7.0 par 5.000 Lemgruber 1,10
52 borrél und 100 Deskarplas 0,64
56 otosporin solução com 10ml und 500 Fqm 16,00
61 hipoclorito de sódio a 1%, frasco plástico. lt 200 Vic Pharma 5,20
68 broca lentulo kit 50 Kendo 47,50
113 povidine (pvpi) tópico, frasco de plástico und 200 Vic Pharma 20,40
121 babador de papel impermeável colorido c/ 100 unid cx 7.000 Ssplus 9,10
122 adesivo fotopolimerizável com carga (10% em peso 

de sílica coloidal de 5 nanômetros de diâmetro) 
copolímero do ácido polialcenóico, para esmalte e 
dentina, com validade mínima de 01 ano a contar da 
data de entrega. frasco plástico único, contendo 6g.

und 1.000 Vigodent 47,50

127 detergente enzimático, frasco und 600 Vic Pharma 18,50
131  cimento temporário com 20g, para restaurações 

provisórias
und 1.500 Vigodent 13,00

135  ionômero de vidro para restauração 
autopolimerizável pó com 10 g e líquido com 8,3 
ml. pó : vidro de fluorsilicato de estrôncio, alumínio, 
lantânio e pigmentos e líquido: ácido policarbônico

kit 500 Dfl 21,00

137 amálgama em cápsula com 50 unidades de uma 
porção

cx 1.000 Dfl 73,00

140 papel carbono para articulação c/ 12 unidades bl 2.000 Preven 1,90
185 broca tipo arkansa para desgaste de prótese, de aço 

de boa qualidade
und 100 Jota 15,80

202 kits de saúde bucal, contendo: escova infantil cerdas 
macias com logomarca da prefeitura no cabo, creme 
dental de 50g, fio dental de 25m, cartilha educativa 
personalizada com fotos do município, sacolinha 
com fecho de botão de pressão, personalizada com 
logomarca da prefeitura

kit 100.000 Hillo 4,80

204 Escova dental cerdas macias adulto, avulsas, 
personalizada com cabo com logomarca da 
prefeitura em cores variadas, embaladas em saco 
plástico individualmente.

und 60.000 Hillo 0,62

208 kit borracha abrasiva kit 100 Kg Sorense 25,00
249 fio de sutura de nylon 4.0 und 100 Procare 1,16
LICITANTE: DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 02.956.130/0001-28
ENDEREÇO: Av. Industrial Gil Martins, nº 1203, Bairro Pio XII – Teresina/PI
TELEFONE: (86) 3218 - 9600 FAX: (86) 3218 – 9600
REPRESENTANTE: JADYEL SILVA ALENCAR, RG nº 2.086.469 SSP/PI E CPF Nº 647.545.703-59.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: licitação@dimensaodistribuidora.com.br
Item Especificação Unid Quant. Fabricante Preço Unit. 

Reg. (R$)
14 luvas de procedimento tamanho extra-p com 100 

unidades 
cx 2.000 Embramac 15,74

15 luvas de procedimento tamanho p com 100 unidades cx 2.000 Embramac 15,74
16 luvas de procedimento tamanho m com 100 unidades cx 1.000 Embramac 15,74
17 luvas de procedimento tamanho g com 100 unidades cx 500 Embramac 15,74
42 flúor bochecho a 0,05% com 500 ml und 6.000 Iodontosul 7,79
53 lençol de borracha com 24 unidades cx 150 Pollitex 12,72
57 tricresol formalina c/10ml und 500 Maquira 6,35
100 cimento cirúrgico periodontal kit 50 Iodontosul 28,31
102 escova de robson cerdas pretas und 5.000 Preven 1,23
103 escova de aço para limpeza de brocas und 300 Preven 4,68
104 taça de borracha und 5.000 Preven 0,92
106 clorexidina bochecho a 0,12 % und 1.500 Iodontosul 7,79
114 microbrush com 100 unidades cx 2.500 Kg 6,35
115 cunha cervical de madeira colorida cx 5.000 Tdv 23,37
116 tira de poliéster ( matriz) com 50 unidades pct 5.000 Preven 1,26
117 matriz de aço 0,5 pct 5.000 Preven 1,25
118 matriz de aço 0,7 pct 5.000 Preven 1,37
119 tira de lixa de poliéster para acabamento e polimento 

de resina com 100 unidades
pct 5.000 Preven 7,07

120 tira de lixa de aço com 100 unidades pct 5.000 Preven 5,93
128 gás refrigerante para teste de vitalidade pulpar, 

frasco
und 30 Maquira 23,69

192 Fio de Aço de 0,5mm mt 5 Preven 1,25
195 Localizador apical und 2 Dentsplay 2.528,10
197 Posicionador de RX autoclavavel adulto kit 5 Maquira 58,67

prefeitura Municipal de Cajapió

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ESPÉCIE: Ata de 
Registro de Preços n° 014/2014. OBJETO: Registro de preço para 
aquisição de cestas básicas. FORNECEDOR: A. L. Oliveira Mendes 
– ME, CNPJ n° 10.337.214/0001-01. VIGÊNCIA DA ATA: 01/10/2014 
á 01/10/2015. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 
014/2014. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 014/2014-SEMASBE. 
Fred Norton Moreira dos Santos – Pregoeiro.

Ite
m Especificação Und Quant Fabricante P. Unit. (R$)

01 Arroz branco, classe longo fino, tipo I, da safra 
corrente; beneficiado, polido e em bom estado 
de conservação; grãos inteiros mínimo de 90%; 
isento de fermentação, mofo, odores estranhos 
e de substâncias nocivas à Saúde; ausência de 
sujidades, insetos, parasitas e larvas; embalagem: 
saco plástico atóxico, acondicionado em pacote, 
contendo 01Kg, com a identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação, peso 
líquido e número de registro no órgão competente, 
devidamente rotulado conforme legislação vigente, 
observadas as normas técnicas estabelecidas pela 
vigilância sanitária.

Pacote 4.000 Paladar 3,50

02 Açúcar refinado, com aparência de pó fino, 
homogêneo, na cor branca, de fácil escoamento, 
não devendo estar melado ou empedrado,odor 
próprio e sabor doce, livre de fermentação, isento 
de matéria terrosa, de sujidades, parasitas, larvas 
e detritos animais ou vegetais; embalagem: 
saco de polietileno atóxico, acondicionado em 
pacote contendo 01kg, com a identificação do 
produto, marca do fabricante, data da fabricação, 
peso líquido, devidamente rotulado conforme 
legislação vigente, observadas as normas técnicas 
estabelecidas pela vigilância sanitária.

kg 4.000 Itajá 2,99
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03 Café torrado e moído de 1ª qualidade, em pó 

homogêneo, com selo de pureza da Associação 
Brasileira da Indústria do Café – ABIC. Embalagem: 
pacote contendo 250g, empacotado a alto vácuo, 
com a identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, peso líquido e número de 
registro no órgão competente, devidamente rotulada 
conforme legislação vigente.

Pacote 4.000 Brasileiro 4,70

04 Feijão Mulata Gorda Rajado Tipo I, da safra corrente; 
em bom estado de conservação; grãos inteiros 
mínimo de 95%; na cor característica à variedade 
correspondente, de tamanho e formato naturais, 
maduros, limpos e secos; isento de fermentação, 
mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas; 
ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. 
Embalagem: saco plástico atóxico, acondicionado 
em pacote de 01kg, com a identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação, peso 
líquido e número de registro no órgão competente, 
devidamente rotulada conforme legislação vigente, 
observadas as normas técnicas estabelecidas pela 
vigilância sanitária.

kg 4.000 Da Casa 8,45

05 Farinha natural de mandioca cor amarela, grupo 
d’água, subgrupo grossa, tipo I, da safra corrente; em 
bom estado de conservação; isenta de fermentação, 
mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas 
à saúde; isenta do radical cianeto; ausência de 
sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: 
saco plástico atóxico, acondicionado em pacote 
de 01kg, com a identificação do produto, marca 
do fabricante, data de fabricação, peso líquido 
e número de registro no órgão competente, 
devidamente rotulada conforme legislação vigente, 
observadas as normas técnicas estabelecidas pela 
vigilância sanitária.

kg 4.000 Natural 7,40

06 Leite em pó integral, obtido por desidratação do 
leite de vaca e apto para alimentação humana. Teor 
nutricional mínimo para porção de 25g: no mínimo 
131 kcal; 7g de proteínas; 10g de carboidratos; 
235 mg de cálcio; 124 mg de Sódio; e no máximo 
5,0 de gorduras saturadas, sem gorduras trans. 
Aparência de pó fino, homogêneo, na cor própria, 
de fácil escoamento, não devendo estar melado 
ou empedrado; odor e sabor agradável não 
rançoso, semelhante ao leite fluído; ausência 
de conservadores, sujidades, parasitas, larvas 
e detritos animais ou vegetais; embalagem: 
pacote, contendo 200g, com a identificação do 
produto, marca do fabricante, data da fabricação, 
peso líquido, devidamente rotulado conforme 
legislação vigente, observadas as normas técnicas 
estabelecidas pela vigilância sanitária.

Pacote 4.000 Italac 4,75

07 Macarrão Tipo Espaguete, obtido pelo amassamento 
de farinha de trigo especial ou da sêmola de trigo 
com água, sendo permitido o enriquecimento do 
produto com ovos, vitaminas e minerais; fabricado 
a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas 
de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, 
larvas e detritos animais ou vegetais; odor e 
sabor próprios; embalagem: pacote de plástico, 
acondicionado em pacote contendo 500g; com a 
identificação do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação, peso líquido e número de registro no 
órgão competente, devidamente rotulada conforme 
legislação vigente, observadas as normas técnicas 
estabelecidas pela vigilância sanitária.

Pacote 4.000 Estrela 3,79

08 Óleo de soja vegetal, refinado dentro de padrão 
rigoroso de qualidade; aspecto límpido e isento de 
impurezas, sem cheiro, leve e saudável, de acordo 
com os padrões legais, devendo conter no mínimo 
2,8mg de vitamina E e máximo de 3g de gordura 
saturada na porção de 13ml. Embalagem: tipo pet 
plástica, contendo 900ml, com a identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação, 
peso líquido, devidamente rotulada conforme 
legislação vigente.

Und 4.000 Granola 4,74

09 Sardinha em conserva embalada em lata, embebida 
em óleo comestível e sal, com peso líquido mínimo 
de 125g, peso líquido e número de registro no 
órgão competente, devidamente rotulado conforme 
legislação vigente.

Und 9.000 Palmeira 3,79

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO. ESPÉCIE: Contrato n° 014/2014. 
PREGÃO PRESENCIAL: 014/2014. ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS: 014/2014. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 014/2014. 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cajapió/MA, CNPJ n° 
06.054.266/0001-01. CONTRATADA: A. L. Oliveira Mendes, CNPJ 
n° 10.337.214/0001-01. OBJETO: Registro de preço para aquisição 
de cesta básica. VIGÊNCIA: 06/10/2014 a 06/10/2014. VALOR: R$ 
195.390,00. DATA DE ASSINATURA: 06/10/2014. ASSINATURAS: 

Raimundo Nonato Silva, Prefeito Municipal e Álvaro Luiz Oliveira 
Mendes, Representante Legal.

prefeitura Municipal de Sítio Novo

EXTRATO DE CONTRATO TP 005/2014. CONTRATO: Nº 202/2014 
CONTRATANTE Prefeitura Municipal de Sítio Novo, Estado do Ma-
ranhão, CONTRATADA: E. OLIVEIRA RAMOS – EPP. CNPJ/MF n.º 
17.183.395/0001 - 08 Objetivos: fazer a construção de um centro de 
convenções no bairro vila nova, na sede do Município de Sítio Novo 
– MA por um período de 90 dias. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal 
8.666/93; vigência do contrato 01/08/2014 a 01/11/2014, valor global 
do contrato R$ 397.120,13 (Trezentos e Noventa e Sete Mil Cento e 
Vinte Reais e Treze Centavos). Sítio Novo Maranhão, 01 de Agosto 
de 2014. João Carvalho dos Reis - Prefeito Municipal.

TERMO
prefeitura Municipal de Barreirinhas

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 012-6452/2014 - PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 061/2014 O 
MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS (MA), pessoa jurídica de direito pú-
blico interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 06.217.954/0001-37, repre-
sentado neste Ato pelo Senhor ARIELDES MACÁRIO DA COSTA, 
torna público, para o conhecimento dos interessados, que HOMO-
LOGA a licitação relativa ao Pregão Presencial SRP nº 061/2014, 
cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE CARPINTARIA NAVAL ARTESANAL OBJETIVANDO 
A CONFECÇÃO DE CANOAS DE MADEIRA, DE INTERESSE DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E 
URBANISMO – SEMOSP, MEDIANTE ASSINATURA DE ATA COM 
FORÇA DE CONTRATO, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES, 
QUANTIDADES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE RE-
FERÊNCIA, ANEXO I, DO PRESENTE EDITAL, sendo o carpinteiro 
naval artesanal abaixo, o vencedor do certame: 

Empresa CPF Valor R$

FIRMINO SOUZA MARTINS 351.688.463-00 99.624,00
Importa a presente homologação em noventa e nove mil, seiscentos 
e vinte e quatro reais. Publique-se e convoque o adjudicatário para 
assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo de Lei, em cum-
primento do art. 4º, inciso XXII da Lei nº 10.520/2002. Barreirinhas 
(MA), 10 de outubro de 2014 - Arieldes Macário da Costa - Prefeito 
Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
012-6127/2014, CONCORRÊNCIA N.º 007/2014 O MUNICÍPIO DE 
BARREIRINHAS (MA), pessoa jurídica de direito público interno, ins-
crito no CNPJ sob o n.º 06.217.954/0001-37, representado neste Ato 
pelo Prefeito Municipal, Senhor ARIELDES MACÁRIO DA COSTA, 
através da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Ur-
banismo – SEMOSP, torna público, para o conhecimento dos inte-
ressados, que HOMOLOGA a licitação relativa à CONCORRÊNCIA 
nº 007/2014, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
em engenharia para recuperação da estrada vicinal do povoado Pal-
meira ao povoado Canto do Bacurizeiro, neste município, de acordo 
com o PROJETO BÁSICO, constante do processo sob referência, 
ANEXO I do Edital, sendo a empresa S. T. I. SERVIÇOS TÉCNICOS 
E INSTALAÇÕES LTDA. – ME, CNPJ 04.885.053/0001-98, a ven-
cedora do certame, com o valor de R$209.270,88 (duzentos e nove 
mil, duzentos e setenta reais e oitenta e oito centavos). Publique-se 
e convoque o adjudicatário para assinatura do contrato no prazo de 
Lei. Barreirinhas (MA), 15 de outubro de 2014. Arieldes Macário da 
Costa-Prefeito Municipal.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
015-3299/2013 CONVITE N.º 006/2014, O MUNICÍPIO DE BARREI-
RINHAS (MA), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
CNPJ sob o n.º 06.217.954/0001-37, representado neste Ato pelo 
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Senhor ARIELDES MACÁRIO DA COSTA, através da Secretaria Mu-
nicipal de Turismo – SEMTUR, torna público, para o conhecimento 
dos interessados, que HOMOLOGA a licitação relativa ao CONVITE 
nº 006/2014, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
em engenharia para execução dos serviços de recuperação da ponte 
do Povoado Tratada de Cima, neste município, conforme especifi-
cações contidas nas planilhas e memoriais técnicos anexos a este 
edital, sendo a empresa E. G. VIRGÍNIO, CNPJ nº 05.658.915/0001-
02, a vencedora do certame, cujo valor R$41.528,90 (quarenta e um 
mil, quinhentos e vinte e oito reais e noventa centavos). Publique-se 
e convoque o adjudicatário para assinatura do contrato no prazo de 
Lei. Barreirinhas (MA), 10 de outubro de 2014. Arieldes Macário da 
Costa-Prefeito Municipal.

PORTARIA
prefeitura Mun. de Magalhães de Almeida

PORTARIA Nº 025/2014. O PREFEITO MUNICIPAL DE MAGA-
LHÃES DE ALMEIDA, Estado do Maranhão, no uso de suas atribui-
ções legais, RESOLVE: Art. 1º - EXONERAR a pedido, CRISTINA 
CARNEIRO DA SILVA, CPF 045.467.613-17 da função do cargo de 
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos – AOSD, lotada na Se-
cretaria Municipal de Admi- nistração da Prefeitura Municipal de 
Magalhães de Almeida. Art. 2º - Este ato entra em vigor na data 
de sua publicação. Revogada as disposições em contrário. Leia-
-se,Publique-se e Cum- pra-se em Magalhães de Almeida/MA, 01 de 
setembro de 2014. TADEU DE JESUS BATIS- TA DE SOUSA-Prefei-
to Municipal. JOÃO ARI DE VASCONCELOS – Secretário Municipal 
de Administração.

prefeitura Municipal de São José de Ribamar

PORTARIA ADMINISTRATIVA Nº 006/2014- SEMPAF O SECRE-
TARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FI-
NANÇAS, no uso de suas atribuições legais: R E S O L V E: Art. 1º 
- Designar os servidores abaixo discriminados, para compor a Co-
missão de Inventário para coordenar e supervisionar os bens patri-
moniais da Prefeitura Municipal de São José de Ribamar, atendendo 
ao disposto no Artigo 96, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. 
SERVIDOR MATRÍCULA CARGO
Maria Cristina S. Carvalho 105.404 Gestora de Material e Patrimônio
Emilene Monroe Pereira 105.071 Chefe da Divisão de Administração Geral
Pedro Ribeiro Costa 700.259 Chefe do Almoxarifado

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. DÊ 
CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. SECRETARIA MUNICI-
PAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, São 
José de Ribamar/MA, 19 de Setembro de 2014. CRISTIANO DE 
JESUS SOUSA DE ABREU Secretário Municipal de Planejamento, 
Administração e Finanças

PORTARIA Nº 011/2014- SEMED, DE 01 DE SETEMBRO DE 2014. 
O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atri-
buições legais: R E S O L V E: Art. 1º - Designar os servidores abaixo 
discriminados, para compor a Comissão para coordenar, supervisio-
nar a entrega de kit escolar de Educação Infantil,1º ao 5º e 6º ao 9º 
ano distribuido no ano em vigência, item referente à Ata de registro 
de preço n° 005/2014, Processo n° 975/2013-SEMED, Pregão Pre-
sencial n° 082/2013. Com o objetivo de analisar se o item distribuído 
está conforme amostra entregue durante certame licitatório.
SERVIDOR MATRÍCULA CARGO
Mayara T Matos de Carvalho 990843 Secretária Municipal de Orçamento e 

Finanças
Fabiana Costa Ribeiro 104000 Chefe do Deptº de Administração Geral
Raimundo José Quinto Aires 101265 Chefe de Apoio Administrativo

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Dê 
ciência, Publique-se e Cumpra-se. AURINO DA ROCHA LUZ Secre-
tário Municipal de Educação

PORTARIA ADMINISTRATIVA Nº 010/2014- SEMGOV O SECRETA-

RIO MUNICIPAL DE GOVERNO DE SÃO JOSE DE RIBAMAR, no 
uso de suas atribuições legais e considerando o art. 53, Lei Fede-
ral 8.666/93. R E S O L V E: Art. 1º - Designar o servidor FREUD 
NORTON MOREIRA DOS SANTOS ocupante do cargo comissiona-
do Presidente da Comissão de Licitação, matricula: 102.732 CPF: 
290.606.483-15 para atuar como “Leiloeiro” no Leilão Público, neste 
município, ocasião em que serão leiloados a relação em anexo Art. 2º 
- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. DÊ CIÊN-
CIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE SECRETARIA MUNICIPAL DE 
GOVERNO, São José de Ribamar/MA, 19 de Setembro de 2014 PE-
DRO OSCAR DE MELO PEREIRA Secretário Municipal de Governo 

prefeitura Municipal de Grajaú

PORTARIA Nº 338/2013 O PREFEITO MUNICIPAL DE GRAJAÚ, 
Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE: 
Art.1 – Nomear MARILENE DAS GRAÇAS SERAFIM CHAVES, por-
tadora do CPF 299.261.573-00 e do RG 1031997 SJSP/MA para o 
cargo comissionado de SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO, 
junto à Secretaria Municipal de Educação atribuindo-lhe função con-
forme lei municipal 175/2013. Art. 2 – Esta Portaria entrará em vigor 
a partir da data de sua publicação, em conformidade com inciso IX 
do art.147 da Constituição do Estado do Maranhão e o “caput” do 
art.87 da Lei nº 016/2006 (Lei Orgânica de Grajaú), revogando-se 
disposições em contrario. Publique-se, registre-se e cumpra-se. Ga-
binete do Prefeito Municipal de Grajaú, Estado do Maranhão, em 14 
de Janeiro de 2013. JUNIOR DE SOUSA OTSUKA Prefeito Municipal

PORTARIA Nº339/2013 O PREFEITO MUNICIPAL DE GRAJAÚ, Es-
tado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE: 
Art.1 – Nomear RAIMUNDO ARAÚJO DE SOUSA, portador do CPF 
211.793.603-20 e do RG 506542 SSP/PI para o cargo comissionado 
Diretor Adjunto do Serviço Autônomo de Águas e esgotos – SAAE, 
órgão da Administração Direta, atribuindo-lhe conforme disposição 
legal. Art. 2 – Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua 
publicação, em conformidade com inciso IX do art.147 da Constitui-
ção do Estado do Maranhão e o “caput” do art.87 da Lei nº 016/2006 
(Lei Orgânica de Grajaú), revogando-se disposições em contrario. 
Publique-se, registre-se e cumpra-se. Gabinete do Prefeito Municipal 
de Grajaú, Estado do Maranhão, em 02 de Janeiro de 2013. JUNIOR 
DE SOUSA OTSUKA Prefeito Municipal

PORTARIA Nº340/2013 O PREFEITO MUNICIPAL DE GRAJAÚ, Es-
tado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE: 
Art.1 – Nomear THIAGO BRHANNER GARCES COSTA, portador 
do CPF 000.573.163-17 e do RG 8546 SSP/AC para o cargo comis-
sionado de ASSESSOR JURIDICO, junto ao Serviço Autônomo de 
Águas e esgotos – SAAE, órgão da Administração Direta, atribuindo-
-lhe conforme disposição legal. Art. 2 – Esta Portaria entrará em vigor 
a partir da data de sua publicação, em conformidade com inciso IX 
do art.147 da Constituição do Estado do Maranhão e o “caput” do 
art.87 da Lei nº 016/2006 (Lei Orgânica de Grajaú), revogando-se 
disposições em contrario. Publique-se, registre-se e cumpra-se. Ga-
binete do Prefeito Municipal de Grajaú, Estado do Maranhão, em 14 
de Janeiro de 2013. JUNIOR DE SOUSA OTSUKA Prefeito Municipal

PORTARIA Nº341/2013 O PREFEITO MUNICIPAL DE GRAJAÚ, Es-
tado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE: 
Art.1 – Nomear KARINE COSTA BONFIM SANTOS, portadora do 
CPF 275.247.818-65, RG 19232446 - SSP-PI e OAB/PI nº 9143 para 
o cargo comissionado de ASSESSORA JURIDICA, atribuindo-lhe 
função conforme Lei Municipal nº 175/2013. Art. 2 – Esta Portaria 
entrará em vigor a partir da data de sua publicação, em conformida-
de com inciso IX do art.147 da Constituição do Estado do Maranhão 
e o “caput” do art.87 da Lei nº 016/2006 (Lei Orgânica de Grajaú), 
revogando-se disposições em contrario. Publique-se, registre-se e 
cumpra-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Grajaú, Estado do Ma-
ranhão, em 14 de Janeiro de 2013.JUNIOR DE SOUSA OTSUKA 
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº342/2013 O PREFEITO MUNICIPAL DE GRAJAÚ, Es-
tado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE: 
Art.1 –, Art. 1º. – NOMEAR, MARCELLA LIMEIRA DE BARROS, por-
tadora do CPF 828.343.423-34 e do RG 45049895-6 SESP/MA para 
o cargo comissionado de Gerente de Programas Habitacionais, junto 
à Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEHADU, 
atribuindo-lhe função conforme lei municipal. Art. 2 – Esta Portaria 
entrará em vigor a partir da data de sua publicação, em conformida-
de com inciso IX do art.147 da Constituição do Estado do Maranhão 
e o “caput” do art.87 da Lei nº 016/2006 (Lei Orgânica de Grajaú), 
revogando-se disposições em contrario. Publique-se, registre-se e 
cumpra-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Grajaú, Estado do Ma-
ranhão, em 14 de Janeiro de 2013. JUNIOR DE SOUSA OTSUKA 
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº343/2013 O PREFEITO MUNICIPAL DE GRAJAÚ, Es-
tado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE: 
Art.1 – Nomear CARLOS ALBERTO DE CARVALHO, portador do 
CPF: 522.913.163-20 e RG 1425288200-8 - SSP-MA para o cargo 
comissionado de TÉCNICO EM CONTABILIDADE, junto à Secretaria 
de Finanças - SEFIN atribuindo-lhe função conforme Lei Municipal. 
Art. 2 – Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publi-
cação, em conformidade com inciso IX do art.147 da Constituição 
do Estado do Maranhão e o “caput” do art.87 da Lei nº 016/2006 
(Lei Orgânica de Grajaú), revogando-se disposições em contrario. 
Publique-se, registre-se e cumpra-se. Gabinete do Prefeito Municipal 
de Grajaú, Estado do Maranhão, em 14 de Janeiro de 2013. JUNIOR 
DE SOUSA OTSUKA Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 047/2014 O PREFEITO MUNICIPAL DE GRAJAÚ, 
Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE: 
Art.1 – Exonerar MARILENE DAS GRAÇAS SERAFIM CHAVES, 
portadora do CPF 299.261.573-00 e do RG 1031997 SJSP/MA do 
cargo comissionado de SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO, 
junto à Secretaria Municipal de Educação a contar desta data, tor-
nando sem efeitos os termos da Portaria nº 338/2013 de 14 de Ja-
neiro de 2013. Art. 2 – Esta Portaria entrará em vigor a partir da data 
de sua publicação, em conformidade com inciso IX do art.147 da 
Constituição do Estado do Maranhão e o “caput” do art.87 da Lei nº 
016/2006 (Lei Orgânica de Grajaú), revogando-se disposições em 
contrario. Publique-se, registre-se e cumpra-se. Gabinete do Prefeito 
Municipal de Grajaú, Estado do Maranhão, em 08 de Outubro de 
2014. JUNIOR DE SOUSA OTSUKA Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 048/2014 O PREFEITO MUNICIPAL DE GRAJAÚ, 
Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais. RESOL-
VE: Art.1 – Nomear UELVIS CARVALHO SILVA, portador do CPF 
039.495.553-66 e do RG 014664982000-7 SSP/MA, para o cargo de 
ARQUITETO E URBANISTA, CAU: 144682-7, junto à SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEDUC, atribuindo-lhe função confor-
me disposição legal. Art. 2 – Esta Portaria entrará em vigor a partir da 
data de sua publicação, em conformidade com inciso IX do art.147 
da Constituição do Estado do Maranhão e o “caput” do art.87 da Lei 
nº 016/2006 (Lei Orgânica de Grajaú), revogando-se disposições em 
contrario. Publique-se, registre-se e cumpra-se. Gabinete do Prefeito 
Municipal de Grajaú, Estado do Maranhão, 15 de Maio de 2014. JU-
NIOR DE SOUSA OTSUKA Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 049/2014 O PREFEITO MUNICIPAL DE GRAJAÚ, 
Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE: 
Art.1 – Nomear o SERVIDOR professor GILSON MACHADO BAR-
BOSA, devidamente lotado nos quadros Docentes da Educação, 
portador do CPF 843.837.553-72 e do RG 000047138895-5 SESP/
MA para o cargo de DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO 
SANTANA, atribuindo – lhe função conforme regimento da Secreta-
ria de Educação. Art. 2 – Esta Portaria entrará em vigor a partir da 
data de sua publicação, em conformidade com inciso IX do art.147 
da Constituição do Estado do Maranhão e o “caput” do art.87 da Lei 
nº 016/2006 (Lei Orgânica de Grajaú), revogando-se disposições em 
contrario. Publique-se, registre-se e cumpra-se. Gabinete do Prefeito 

Municipal de Grajaú, Estado do Maranhão, em 17 de Abril de 2014. 
JUNIOR DE SOUSA OTSUKA Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 050/2014 O PREFEITO MUNICIPAL DE GRAJAÚ, 
Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE: 
Art.1 – Nomear a SERVIDORA professora OBEDE NUNES MOTA 
SILVA, devidamente lotada nos quadros Docentes da Educação, por-
tadora do CPF 900.351.003-20 e do RG 16959796-8 SESP/MA para 
o cargo de DIRETORA ADJUNTA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO 
SANTANA, atribuindo – lhe função conforme regimento da Secretaria 
de Educação. Art. 2 – Esta Portaria entrará em vigor a partir da data 
de sua publicação, em conformidade com inciso IX do art.147 da 
Constituição do Estado do Maranhão e o “caput” do art.87 da Lei nº 
016/2006 (Lei Orgânica de Grajaú), revogando-se disposições em 
contrario. Publique-se, registre-se e cumpra-se. Gabinete do Prefeito 
Municipal de Grajaú, Estado do Maranhão, em 17 de Abril de 2014. 
JUNIOR DE SOUSA OTSUKA Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 051/2014 O PREFEITO MUNICIPAL DE GRAJAÚ, 
Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais. RESOL-
VE: Art.1 – Nomear a SERVIDORA professora MARIA DA CON-
CEIÇÃO FREITAS MARTINS, devidamente lotada nos quadros Do-
centes da Educação, portadora do CPF 333.448.763-68 e do RG 
000013599393-8 SSP/MA para o cargo de DIRETORA DA ESCOLA 
MUNICIPAL ARCO-IRIS, atribuindo – lhe função conforme regimento 
da Secretaria de Educação. Art. 2 – Esta Portaria entrará em vigor a 
partir da data de sua publicação, em conformidade com inciso IX do 
art.147 da Constituição do Estado do Maranhão e o “caput” do art.87 
da Lei nº 016/2006 (Lei Orgânica de Grajaú), revogando-se disposi-
ções em contrario. Publique-se, registre-se e cumpra-se. Gabinete 
do Prefeito Municipal de Grajaú, Estado do Maranhão, em 18 de Se-
tembro de 2014. JUNIOR DE SOUSA OTSUKA Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 052/2014. O Prefeito Municipal de Grajaú, Estado 
do Maranhão, no uso de suas atribuições, com amparo na Lei nº. 
016/2006 – Lei Orgânica do Município de Grajaú – MA. RESOLVE: 
Art.1 – Nomear, FRANCISCA DA CONCEIÇÃO XAVIER DA SILVA, 
portadora do CPF 896.997.263-34 e do RG 57970296-0 SSP/MA 
com data de expedição em 06/05/1996, para o cargo comissiona-
do de Diretora Adjunta do Serviço Autônomo de Águas e esgotos 
– SAAE, órgão da Administração Direta, atribuindo-lhe função con-
forme Lei Municipal, acumulando com as funções que já exercem, 
tornando sem efeito a portaria nº 045/2014 do dia 19 de Agosto de 
2014. Art. 2 – Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua 
publicação, em conformidade com inciso IX do art.147 da Constitui-
ção do Estado do Maranhão e o “caput” do art.87 da Lei nº 016/2006 
(Lei Orgânica de Grajaú), revogando-se disposições em contrario. 
Publique-se, registre-se e cumpra-se. Gabinete do Prefeito Municipal 
de Grajaú, Estado do Maranhão, em 08 de Outubro de 2014. JU-
NIOR DE SOUSA OTSUKA Prefeito Municipal

PORTARIA Nº053/2014. O PREFEITO MUNICIPAL DE GRAJAÚ, 
Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE: 
Art.1 – Exonerar MARCOS FÁBIO LEITÃO DE ARAÚJO, portador 
do CPF 216.808.333-91 e do RG 437033 - SSP-PI, do cargo co-
missionado de GERENTE DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO 
- SINE, a contar desta data tornando sem efeitos os termos da Por-
taria 015/2014 do dia 10 de Fevereiro de 2014. Art. 2 – Esta Portaria 
entrará em vigor a partir da data de sua publicação, em conformidade 
com inciso IX do art.147 da Constituição do Estado do Maranhão 
e o “caput” do art.87 da Lei nº 016/2006 (Lei Orgânica de Grajaú), 
revogando-se disposições em contrario. Publique-se, registre-se e 
cumpra-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Grajaú, Estado do Ma-
ranhão, em 08 de Outubro de 2014. JUNIOR DE SOUSA OTSUKA 
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº054/2014. O PREFEITO MUNICIPAL DE GRAJAÚ, 
Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE: 
Art.1 – Exonerar KARINE COSTA BONFIM SANTOS, portadora do 
CPF 275.247.818-65, RG 19232446 - SSP-PI e OAB/PI nº 9143, do 
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cargo comissionado de ASSESSORIA JURIDICA, a contar desta 
data tornando sem efeitos os termos da Portaria nº 341/2013 do dia 
14 de Janeiro de 2013. Art. 2 – Esta Portaria entrará em vigor a partir 
da data de sua publicação, em conformidade com inciso IX do art.147 
da Constituição do Estado do Maranhão e o “caput” do art.87 da Lei 
nº 016/2006 (Lei Orgânica de Grajaú), revogando-se disposições em 
contrario. Publique-se, registre-se e cumpra-se. Gabinete do Prefeito 
Municipal de Grajaú, Estado do Maranhão, em 08 de Outubro de 
2014. JUNIOR DE SOUSA OTSUKA Prefeito Municipal

PORTARIA Nº055/2014. O PREFEITO MUNICIPAL DE GRAJAÚ, 
Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE: 
Art.1 – Exonerar, LEANDRO DONIZETI SERAFIM, portador do CPF 
449.142.293-15 e do RG 25591752003-4 GEJSP/MA, do cargo Co-
missionado de ASSESSOR JURIDICO, órgão da Administração Di-
reta da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, a contar 
desta data, tornando sem efeito os termos da Portaria nº. 076/2013 
de 26 de Março de 2013. Art. 2 – Esta Portaria entrará em vigor a 
partir da data de sua publicação, em conformidade com inciso IX do 
art.147 da Constituição do Estado do Maranhão e o “caput” do art.87 
da Lei nº 016/2006 (Lei Orgânica de Grajaú), revogando-se dispo-
sições em contrario. Publique-se, registre-se e cumpra-se. Gabine-
te do Prefeito Municipal de Grajaú, Estado do Maranhão, em 08 de 
Outubro de 2014. JUNIOR DE SOUSA OTSUKA Prefeito Municipal

PORTARIA Nº056/2014. O PREFEITO MUNICIPAL DE GRAJAÚ, 
Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE: 
Art.1 – Exonerar, THIAGO BRHANNER GARCES COSTA portador 
do CPF: 000.573.163-17 e do RG: 8546 SSP/AC, do cargo comis-
sionado de ASSESSOR JURIDICO, junto ao Serviço Autônomo de 
Águas e esgotos – SAAE, a contar desta data tornando sem efeitos 
os termos da Portaria nº 340/2013 do dia 14 de Janeiro de 2013. Art. 
2 – Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, 
em conformidade com inciso IX do art.147 da Constituição do Estado 
do Maranhão e o “caput” do art.87 da Lei nº 016/2006 (Lei Orgâni-
ca de Grajaú), revogando-se disposições em contrario. Publique-se, 
registre-se e cumpra-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Grajaú, 
Estado do Maranhão, em 08 de Outubro de 2014. JUNIOR DE SOU-
SA OTSUKA Prefeito Municipal

PORTARIA Nº057/2014. O PREFEITO MUNICIPAL DE GRAJAÚ, 
Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE: 
Art.1 – Exonerar, RAIMUNDO DE ARAÚJO SOUSA, portador do 
CPF: 211.793.603-20 e do RG: 506542 SSP/PI, do cargo comissio-
nado de Diretor Adjunto do Serviço Autônomo de Águas e esgotos 
– SAAE, tornando sem efeitos os termos da Portaria nº339/2013 do 
dia 02 de Janeiro de 2013. Art. 2 – Esta Portaria entrará em vigor a 
partir da data de sua publicação, em conformidade com inciso IX do 
art.147 da Constituição do Estado do Maranhão e o “caput” do art.87 
da Lei nº 016/2006 (Lei Orgânica de Grajaú), revogando-se dispo-
sições em contrario. Publique-se, registre-se e cumpra-se. Gabine-
te do Prefeito Municipal de Grajaú, Estado do Maranhão, em 08 de 
Outubro de 2014. JUNIOR DE SOUSA OTSUKA Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 058/2014. O Prefeito Municipal de Grajaú, Estado 
do Maranhão, no uso de suas atribuições, com amparo na Lei nº. 
016/2006 – Lei Orgânica do Município de Grajaú – MA. RE S O L V 
E: Art. 1º. – EXONERAR, MARCELLA LIMEIRA DE BARROS, por-
tadora do CPF 828.343.423-34 e do RG 45049895-6 SESP/MA do 
cargo comissionado de Gerente de Programas Habitacionais, junto à 
Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, tornando sem 
efeitos os termos da Portaria 342/2013 do dia 14 de Janeiro de 2013. 
Art. 2º. – ESTA PORTARIA entra em vigor nesta data, e sua publica-
ção em conformidade com o inciso IX do art. 147 da Constituição do 
Estado do Maranhão e o “caput” do art. 87 da Lei nº. 016/2006 – Lei 
Orgânica de Grajaú - Ma, revogando-se disposições em contrário. 
Publique-se, registre-se e cumpra-se. Gabinete do Prefeito Municipal 
de Grajaú, Estado do Maranhão, aos 08 (oito) dias do mês de Outu-
bro do ano de 2014. JUNIOR DE SOUSA OTSUKA Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 059/2014. O Prefeito Municipal de Grajaú, Estado 
do Maranhão, no uso de suas atribuições, com amparo na Lei nº. 
016/2006 – Lei Orgânica do Município de Grajaú – MA. RE S O L 
V E: Art. 1º. – EXONERAR, CARLOS ALBERTO DE CARVALHO, 
portador do CPF 522.913.163-20 e do RG 14252882000-8 SSP/MA 
do cargo comissionado de TÉCNICO EM CONTABILIDADE, junto 
à Secretaria de Finanças - SEFIN, tornando sem efeitos os termos 
da Portaria 343/2013 do dia 14 de Janeiro de 2013. Art. 2º. – ESTA 
PORTARIA entra em vigor nesta data, e sua publicação em confor-
midade com o inciso IX do art. 147 da Constituição do Estado do Ma-
ranhão e o “caput” do art. 87 da Lei nº. 016/2006 – Lei Orgânica de 
Grajaú - Ma, revogando-se disposições em contrário. Publique-se, 
registre-se e cumpra-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Grajaú, 
Estado do Maranhão, aos 08 (oito) dias do mês de Outubro do ano 
de 2014. JUNIOR DE SOUSA OTSUKA Prefeito Municipal

prefeitura Municipal de Icatu 

PORTARIA N° 196/2014O Prefeito Municipal de Icatu, Estado do 
Maranhão, no uso de suas atribuições legais RESOLVEEXONERAR 
a pedido Wilma Melo Ferreira, matrícula nº 2794, do cargo em co-
missão de Gestora Escolar, da Escola Municipal Pequeno Polegar, 
localizada no bairro Baiacui, código – GE III, da Secretaria Municipal 
de Educação, deste Município, com efeito retroativo a partir do dia 1º 
de setembro de 2014.Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.Gabi-
nete do Prefeito Municipal de Icatu em 16 de setembro de 2014.José 
Ribamar Moreira GonçalvesPrefeito MunicipalIcatu/MA

PORTARIA N° 197/2014O Prefeito Municipal de Icatu, Estado do 
Maranhão, no uso de suas atribuições legais RESOLVENOMEAR 
Leida do Nascimento Monteiro, portadora do CPF nº 348.599.692-
00, para exercer o cargo em comissão de Diretora do Departamento 
de Gestão do Trabalho, código - DAS IV, da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, deste Município, com efeito retroativo a partir do 
dia 28 de agosto de 2014.Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Icatu em 16 de setembro de 2014.
José Ribamar Moreira GonçalvesPrefeito MunicipalIcatu/MA

PORTARIA N° 197 - A/2014O Prefeito Municipal de Icatu, Estado do 
Maranhão, no uso de suas atribuições legais RESOLVEEXONERAR 
Lisley Santos Araújo, matrícula nº 2873, do cargo em comissão de 
Coordenadora Técnica Pedagógica, código - DAS III, da Secretaria 
Municipal de Educação, deste Município, a partir da presente data.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.Gabinete do Prefeito Muni-
cipal de Icatu em 30 de setembro de 2014.José Ribamar Moreira 
GonçalvesPrefeito MunicipalIcatu/MA

PORTARIA N° 198/2014O Prefeito Municipal de Icatu, Estado do Ma-
ranhão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Medida 
Provisória nº 455, art. 18 nos seus incisos de I a IV que tratam sobre 
o Conselho de Alimentação Escolar – CAE, e,CONSIDERANDO a 
necessidade de substituição de duas representantes dos alunos que 
encontram-se sob impedimento legal, ficando assim, impossibilitadas 
de compor o CAERESOLVEREALIZAR adequações na Portaria nº 
123/2014 que designou pessoas para compor o Conselho Municipal 
de Alimentação Escolar - CAE deste Município, o qual passa a ser 
composto conforme abaixo relacionado, a partir da presente data, 
REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVOJovanildo Santos da 
Costa – titular Adenilce Maria Alves Pereira – suplente REPRESEN-
TANTES DA CLASSE DE PROFESSORESAna Lúcia Matos Nunes 
– titularAna Cristina Mendonça Vieira - suplenteClaudivan de Jesus 
Ferreira Carvalho – titularHailton Carlos Alves – suplenteREPRE-
SENTANTES DOS ALUNOSCristina de Jesus Santos – titularMaria 
Dilma Diniz dos Santos - suplenteJosileia Nascimento Santos – ti-
tularAdriana Alves Rodrigues - suplenteREPRESENTANTES DOS 
PAIS DE ALUNOSMaria José Aires – titularVânea Cristina Figueredo 
Machado – suplenteRita Maria Gonçalves Alves – titularConceição 
de Maria Sousa Mendonça – suplenteREPRESENTANTES DA SO-
CIEDADE CIVILIgreja Batista TropicalEdileusa Frazão dos Santos 
Silva – titularJúlio Cesar Frazão Silva – suplenteSindicato dos Tra-
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balhadores e Trabalhadoras Rurais de IcatuRosinete Santos de Melo 
– titularMaria Claudionora Rodrigues Moreira - suplenteDê-se ciên-
cia, publique-se e cumpra-se.Gabinete do Prefeito Municipal de Icatu 
em 07 de outubro de 2014.José Ribamar Moreira GonçalvesPrefeito 
MunicipalIcatu/MA

PORTARIA N° 199/2014O Prefeito Municipal de Icatu, Estado do 
Maranhão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com as 
disposições da Lei Municipal nº 162 de 09 de fevereiro de 2007, com 
o Regimento Interno do CACS/FUNDEB, eCONSIDERANDO a ne-
cessidade de substituição de alguns membros que solicitaram desli-
gamento do referido conselho,RESOLVEREALIZAR adequações na 
Portaria nº 182/2013 que nomeou pessoas para compor o Conse-
lho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valori-
zação dos Profissionais da Educação – FUNDEB, deste Município, 
o qual passa a ser composto conforme abaixo relacionado, a partir 
da presente data.REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO-
Geisilene Cristina Teixeira Silva – titularSue Ellen Borges de Lima 
– suplente REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO:Ana Rafaela Almeida Cantanhêde – titularMaria Alves 
Almeida - suplenteREPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICI-
PAL DE EDUCAÇÃO:Epifânio Antônio de Amorim Neto – titularLu-
cilene Barbosa Ferreira - suplenteREPRESENTANTES DOS DIRE-
TORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS:Regiane Ferreira 
Gomes – titularJosé Adailson Silva Lisboa - suplenteREPRESEN-
TANTES DA CLASSE DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PÚ-
BLICAS MUNICIPAIS:Vânia Santos Coelho Machado – titularJosé do 
Espirito Santo da Silva - suplenteREPRESENTANTES DOS SERVI-
DORES TÉCNICO ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS 
MUNICIPAIS: Jacqueline Gonçalves Cantanhede – titularIvanilde 
Rodrigues Ribeiro - suplenteREPRESENTANTES DOS PAIS DE 
ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS:Alexandra Ra-
mos Ribeiro - titularLilia Maria da Cruz dos Santos - suplenteMaria 
Leidiane Costa Aires – titularMaria Lúcia Silva de Pinho – suplente-
REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
PÚBLICA:Maria Rosineide Santos Oliveira – titularMaria de Fátima 
Diniz dos Santos - suplenteCandido Cardoso da Silva Júnior – ti-
tularMaria Angélica Frazão Ferreira - suplenteREPRESENTANTES 
DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL:Maria do Rosário Ferreira 
Lima – titularElielson Gomes Cantanhede – suplenteDê-se ciência, 
publique-se e cumpra-se.Gabinete do Prefeito Municipal de Icatu em 
07 de outubro de 2014.José Ribamar Moreira GonçalvesPrefeito Mu-
nicipalIcatu/MA

ATA
prefeitura Municipal de Coelho Neto 

ATA DA REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL 
IPSMCN - MÊS DE JULHO/2014 - Ata da reunião ordinária de apre-
sentação dos membros do Conselho de Administração – CA e do 
Conselho Fiscal – CF do Instituto de Previdência Social do Município 
de Coelho Neto – MA, aos dezessete dias do mês de julho de dois 
mil e quatorze às dez horas, estiveram reunidos na nova sede locali-
zada na Rua Senador Petrônio Portela, nº 20, Bairro Duartão, nesta, 
os Conselheiros, Antônio Milton da Silva Mourão, Janete Jacinta de 
Oliveira, Maria de Jesus Oliveira Teles, Dinna Daniely Rodrigues da 
Silva, Alex Sousa de Oliveira, Lindomar da Silva Ramos, titulares e 
suplentes membros do CA, e os conselheiros, Ângela Maria Oliveira 
Saraiva, Adailton Lima da Silva, José da Silva Mourão, Maria José 
Souza, Domingos Dias da Silva, José de Ribamar dos Santos Alves 
Júnior e Sillas Alexandre Cardoso Rodrigues, titulares e suplentes 
membros do CF e o Sr. Benedito Lopes Fernandes, Presidente do 
CA, CF e do IPSMCN. O presidente declarou aberta a sessão e deu 
posse e boas-vindas aos novos membros dos conselhos, e apre-
sentou um retrospecto de todas as ações que foram desenvolvidas 
desde que assumiu a gestão do Instituto, em janeiro de 2014, e quais 
seriam as diretrizes de sua gestão juntamente com toda sua equipe. 
Destacou o papel dos respectivos conselheiros na gestão do IPS-

MCN, em seguida continuou a sessão colocando em pauta as se-
guintes questões: Benefícios da nova sede do IPSMCN, destacou o 
planejamento estratégico adotado para o exercício de 2014, situação 
financeira do instituto, com ênfase na política de investimentos a ser 
adotada em 2014, estatísticas dos processos de aposentadorias e 
pensões do instituto. O presidente iniciou explanando sobre a mu-
dança para a nova sede, falou sobre a importância, bem como falou 
que a postura do IPSMCN seria baseada na gestão de resultados 
e com transparência. Citou ainda que de acordo com a Lei Muni-
cipal 599/11 o nome do RPPS foi alterado de FAPEN para Instituto 
de Previdência Social do Município de Coelho Neto – IPSMCN. Em 
seguida foi dada a apalavra a todos os conselheiros que se encon-
travam presentes, e que de forma unânime disseram estar satisfeitos 
com a reunião e que esperavam contribuir na gestão do IPSMCN. A 
Diretora de Benefícios, Cristiane Peres Bastos, apresentou um breve 
resumo sobre as ações que estão sendo desenvolvidas em seu setor 
de benefícios e perícia médica. Prosseguindo, a palavra foi dada à 
Diretora Financeira, Sra. Márcia Kelly Lima Bezerra, que falou sobre 
a situação financeira do Instituto e quais ações foram adotadas no 
sentido de melhorar a eficiência do Instituto. Dando prosseguimento, 
o Assessor Técnico, Robson Parentes apresentou a Política de In-
vestimentos 2014, e falou que devido ao momento não favorável dos 
mercados financeiros havia se optado por manter os investimentos 
na modalidade de fundo de renda fixa. Em seguida o presidente fez 
as considerações finais, e logo após declarou encerrada a reunião. 
Na oportunidade também ficou acertado, de forma democrática, que 
a próxima reunião do conselho ocorreria na última sexta-feira do mês 
de agosto do corrente ano. E para constar, eu, Cristiane Peres Bas-
tos, lavrei a presente ata que será assinada por mim, pelo presidente 
Benedito Lopes Fernandes e demais conselheiros.

POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTOS 2014 Instituto de Previdên-
cia Social do Município de Coelho Neto – MA - IPSCN 1 Introdução 
De acordo com a Resolução CMN n° 3.922/10, de 25 de Novembro 
de 2010 em conformidade com o Art. 5°, o Instituto de Previdência 
e Assistência dos Servidores Públicos do Município de Coelho Neto 
– IPSCN, apresenta sua política de Investimentos para o ano de 
2014, devidamente aprovada pelo Conselho Administrativo e Fiscal 
do IPSCN, em 17 de julho de 2014, conforme ata da reunião. Os 
investimentos obedecerão às diretrizes e princípios contidos nesta 
Política de Investimentos, estabelecida em consonância com os dis-
positivos da legislação específica em vigor. A construção da Política 
de Investimento atende à formalidade legal que direciona todo o pro-
cesso de tomada de decisões, gerenciamento e acompanhamento 
dos recursos previdenciários a fim de garantir a manutenção do equi-
líbrio econômico-financeiro e atuarial entre seus ativos e passivos. 2 
Objetivos O objetivo da Política de Investimentos é de estabelecer 
as diretrizes e linhas gerais relativas à gestão dos recursos garan-
tidores das reservas técnicas dos planos de benefícios do Instituto 
de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do Município 
de Coelho Neto- IPSCN, levando-se em consideração os princípios 
da boa governança e legalidade, além das condições de seguran-
ça, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência. No intuito de 
alcançar a meta atuarial estabelecida para as aplicações do RPPS, 
a estratégia de investimento deverá prever diversificação, tanto no 
nível de classe de ativos (renda fixa, renda variável, imóveis) quanto 
na segmentação por subclasse de ativos, emissor, vencimentos di-
versos, indexadores, com vistas a maximizar a relação risco-retorno 
do montante total aplicado. Sempre serão considerados como itens 
fundamentais de aplicação dos recursos a taxa esperada de retorno 
e os riscos a ela inerentes, os limites legais e operacionais, a liquidez 
adequada dos ativos, com especial ênfase no médio e longo prazos. 
3 Da Gestão Como forma de cumprir a Política de Investimentos no 
que tange especificamente à alocação dos recursos garantidores da 
Entidade, o Gestor do Instituto de Previdência e Assistência dos Ser-
vidores Públicos do Município de Coelho Neto definirá estratégias 
de gestão de alocação de recursos que leve em consideração os 
seguintes aspectos: a) Projeções do fluxo de caixa; b) Tendências e 
comportamento das taxas de juros; c) Perspectivas do mercado de 
renda fixa e variável; d) Cenários macroeconômicos de curto, médio 
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e longo prazo; e) Níveis de exposição ao risco dos ativos; f) Boa 
governança e transparência nas decisões de alocação. 3.1 Objetivo 
O retorno mínimo esperado pela aplicação financeira dos recursos 
do RPPS para o exercício de 2014, na busca e manutenção do equi-
líbrio financeiro e atuarial, será de 5% (cinco por cento), acrescido 
da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC. 
A alocação de recursos entre os segmentos de Renda Fixa, Renda 
Variável e Imóveis tem o objetivo de garantir a manutenção do equi-
líbrio econômico-financeiro e atuarial entre os ativos administrados e 
as correspondentes obrigações passivas e outras obrigações, con-
siderados aspectos como o grau de maturidade dos investimentos 
realizados/a realizar, o montante dos recursos aplicados e o risco 
das aplicações. 3.2 Modelo De acordo com o Art. 15°, § 1°, inciso I da 
resolução 3.922/10, o Instituto de Previdência e Assistência dos Ser-
vidores Públicos do Município de Coelho Neto adotará o modelo de 
gestão própria, ou seja, as aplicações dos recursos serão realizadas 
diretamente pelo IPSCN. 3.3 Diretrizes As diretrizes de alocação de 
recursos pelos segmentos de Renda Fixa e Renda Variável serão de-
finidas periodicamente pelos responsáveis pela gestão dos recursos 
do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do 
Município de Coelho Neto- IPSCN observando o disposto nos artigos 
3º-A e 3º-B e parágrafos da Portaria MPS nº519 e alterações, no 
que diz respeito à estrutura, composição e funcionamento do Comitê 
de Investimento e formulário de Autorização de Aplicação e Resga-
te (APR). 4 Limites Legais (Resolução 3.922/10) 4.1 Segmento de 
Renda Fixa As aplicações dos recursos do RPPS em ativos de renda 
fixa deverão ser efetuadas por meio das seguintes alternativas: car-
teira própria, fundos de investimento ou caderneta de poupança. As 
aplicações nesse segmento deverão seguir os limites abaixo discri-
minados, considerando para tal as limitações gerais impostas pela 
Resolução CMN nº: 3.922/10, a saber:
Renda Fixa Limite de alocação do 

total dos recursos do 
RPPS

Limite de alocação 
por fundo de 
investimento

Limite de alocação 
referente ao 
PL do fundo de 
investimento

Títulos Tesouro 
Nacional (Selic) - Art. 
7º I, “a”

100% — —

FI 100% títulos TN – 
Art. 7º, I, “b”

100% --- 25%

O p e r a ç õ e s 
Compromissadas TPF 
– Art. 7º, II

15% — —

FI Renda Fixa / 
Referenciados RF – 
Art. 7º, III

80% 20% 25%

FI de Renda Fixa – Art. 
7º, IV

30% 20% 25%

Poupança – Art. 7º, V 20% — —
FI em Direitos 
Creditórios - Aberto – 
Art. 7º, VI

15
%

15% — 25%

FI em Direitos 
Creditórios - Fechado 
– Art. 7º, VII, “a”

5% — 25%

FI Renda Fixa “Crédito 
Privado” – art. 7º, VII, 
“b”

5% 25%

4.2 Segmento de Renda Variável As aplicações nesse segmento de-
verão seguir os limites abaixo discriminados, considerando para tal 
as limitações gerais determinadas pela Resolução CMN nº. 3.922/10, 
a saber:

Renda Variável
Limite de alocação do 
total dos recursos do 

RPPS
Limite de alocação por 
fundo de investimento

Limite de alocação 
referente ao PL do 

fundo de investimento
FI Ações Referenciado 
– Art. 8º, I 30% 20% 25%
Fundos de Índices 
Referenciados em 
Ações – Art. 8º, II

20% — 25%

FI em Ações– Art. 
8º, III 15% — 25%
FI Multimercado - 
aberto - Art. 8º, IV 5% --- 25%
FI em Participações 
- Fechado – Art. 8º, V 5% --- 25%

FI Imobiliário – cotas 
negociadas em bolsa 
- Art. 8º, VI

5% — 25%

5 Cenário Macroeconômico Por se tratar de ano eleitoral, os merca-
dos financeiros tendem a ser mais cautelosos em relação a investi-
mentos no Brasil. Historicamente, anos eleitorais são anos bastantes 
turbulentos, seguidos de alta do dólar, e dificuldade de manter a meta 
inflacionária. Aliado a estas perspectivas futuras, o Brasil veio de um 
ano de 2013, com crescimento do PIB insatisfatório. A economia in-
terna também foi afetada pelas incertezas do cenário internacional. 
Em 2013, o Brasil não apresentou o crescimento vigoroso espera-
do pelo governo. Após redução da taxa SELIC ao menor patamar 
histórico, 7,25% a.a., o Banco Central se viu obrigado, a partir de 
abril/2013, a iniciar novo ciclo de alta dos juros. A principal justificati-
va para o aperto monetário foi a pressão inflacionária decorrente do 
forte estímulo dado pelo governo ao crescimento econômico, princi-
palmente o incentivo ao consumo. Em suma, o crescimento observa-
do da renda das famílias causado principalmente pela ascensão de 
grande parte da população à classe média, acarretou o crescimento 
da demanda bem superior à oferta, influenciando desta forma a in-
flação. 6 Estratégia de Alocação dos Recursos Previdenciários 6.1 
Faixas de Alocação: Segmento Renda Fixa

RENDA FIXA Limite 
Resolução (%)

Estratégia de 
Alocação (%)

 Títulos Tesouro Nacional (Selic) - art. 7º I, “a” 0% 0%
 FI 100% títulos do TN – art. 7º, I, “b” 100% 100%
 Operações Compromissadas com Títulos do TN – art. 
7º, II

15% 0%

 FI Renda Fixa/Referenciados Renda Fixa – art. 7º, III 80% 0%
FI Renda Fixa – art. 7º, IV 30% 0%
Poupança – art. 7º, V 20% 0%
FI em Direitos Creditórios - Aberto – art. 7º, VI 15% 0%
FI em Direitos Creditórios - Fechado – art. 7º, VII, “a” 5% 0%
FI Renda Fixa “Crédito Privado” – art. 7º, VII, “b” 5% 0%

6.2 Faixas de Alocação: Segmento Renda Variável

RENDA FIXA Limite 
Resolução (%)

Estratégia de 
Alocação (%)

FI Referenciados – art. 8º, I 30% 0%
Fundo de Índices Referenciados em Ações – art. 8º, II 
(ETF’s)

20% 0%

FI em Ações – art. 8º, III 15% 0%
FI Multimercado aberto – art. 8º, IV 5% 0%
FI em Participações - Fechado – art. 8º, V 5% 0%
FI Imobiliário – art. 8º, VI 5% 0%

7 Responsável pela Gestão de Recursos (*) ADMINISTRADOR 
rESPONSÁVEL PELOS INVEStIMENtOS

Segmento Nome CPF Cargo
Renda Fixa

Robson Parentes Noleto Silva 669.293.693-49 Assessor Técnico – 
CPA 10Renda Variável

8 Disposições Gerais A política anual de investimentos poderá ser re-
vista no curso de sua execução, com vistas à adequação ao mercado 
ou a nova legislação. A política anual de investimentos dos recursos 
do regime próprio de previdência social e suas revisões deverão ser 
aprovadas pelo órgão superior de supervisão e deliberação, antes 
de sua implementação efetiva, além disso, o Gestor do RPPS deverá 
disponibilizar aos seus segurados e pensionistas, conforme Portaria 
MPS nº519, e alterações. Coelho Neto-MA, 02 de Junho de 2014 
Benedito Lopes Fernandes Presidente IPSCN Márcia Kelly Bezer-
ra Diretora Financeira IPSCN Cristiane Peres Diretora de Benefício 
IPSCN Robson Parentes Noleto Silva Assessor Técnico IPSCN – 
CPA 10

RESOlUÇÃO
prefeitura Municipal de São João do Sóter

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RESOLUÇÃO CME Nº 
001, de 09 de outubro de 2014. Estabelece normas complementares 
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à legislação vigente deste Sistema Municipal de Ensino para a oferta 
da EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE, PRÉ-ESCOLA, na faixa etá-
ria de 0 a 5 anos de idade, para as escolas pertencentes ao Sistema 
Municipal de Ensino de São João do Sóter, em consonância com as 
Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil e com a Lei nº 
12.796/2013. O Conselho Municipal de Educação de São João do 
Sóter, em cumprimento as suas atribuições, com fundamento no In-
ciso II, artigo 11, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
- Lei nº 9394/1996; no artigo 11, que altera a Lei nº 9.394/1996 para 
“dispor sobre a formação dos profissionais da educação e dar outras 
providências”, e, CONSIDERANDO que o atendimento da Educação 
Infantil em creches e pré-escolas é um direito social das crianças 
previsto na Constituição Federal de 1988, tendo sido reafirmado pela 
LDBEN - Lei 9.394/96, a qual introduziu a Educação Infantil como a 
primeira etapa da Educação Básica, sendo que, a partir desta regu-
lamentação, iniciou-se a construção de nova identidade para a Edu-
cação Infantil, com funções de educar e cuidar das crianças numa 
perspectiva de complementar a ação da família e da comunidade nos 
aspectos físico, psicológico, intelectual e social; CONSIDERANDO 
que o Plano Municipal de Educação – aprovado pela Lei Municipal nº 
092/2014, de 19 de setembro de 2014 - em consonância com o pre-
visto no Plano Nacional de Educação (PNE), indicou como meta a 
universalização, até 2016, do atendimento escolar da população de 
quatro e cinco anos, e ampliar, até 2020, a oferta de Educação Infan-
til de forma a atender a cinquenta por cento da população de até três 
anos, a qual representa um grande desafio a ser enfrentado pelo 
Município; CONSIDERANDO que a Educação Infantil, Creche e Pré-
-Escola vive um intenso fortalecimento de sua identidade para garan-
tir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articu-
lação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, 
assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, 
ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação 
com outras crianças; CONSIDERANDO as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil, Resolução CNE/CEB nº 05/2009 
- como instrumento orientador para a oferta regular da Educação In-
fantil e o trabalho intencional organizado junto às crianças de 04 e 05 
anos de idade; CONSIDERANDO a necessidade de orientar a oferta 
regular da Educação Infantil, Creche e Pré-Escola e o trabalho peda-
gógico junto às crianças de 0 a 5 anos de idade, nas instituições 
pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino de São João do Sóter; 
R E S O L V E: Art. 1º Estabelecer, por meio da presente Resolução, 
as normas complementares à legislação vigente, a serem observa-
das na OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE, PRÉESCO-
LA, na faixa etária de 0 a 5 anos de idade, pelas instituições perten-
centes ao Sistema Municipal de Ensino de São João do Sóter. DA 
OFERTA DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA Art. 2º A Educação Infantil – 
Creche, Pré-Escola, pode ser oferecida em escolas municipais de 
Educação Infantil, escolas conveniadas com o Poder Público Munici-
pal, escolas da Rede Particular de Ensino ou por meio da organiza-
ção de turmas de Educação Infantil nas Escolas da Rede Municipal 
de Ensino, caracterizando-se como espaços institucionais não do-
mésticos que educam e cuidam de crianças, no período diurno, em 
jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão 
competente do Sistema Municipal de Ensino e submetido ao controle 
social. § 1º - Para o oferta regular da Educação Infantil, Creche e 
Pré-Escola a escola deve possuir o cadastro da mantenedora junto 
ao Sistema Municipal de Ensino, o credenciamento e a autorização 
de funcionamento pelo Conselho Municipal de Educação, bem como 
a regularidade junto aos demais órgãos de controle do Município. § 
2º - É considerada Educação Infantil, Creche e Pré-Escola em tempo 
parcial, a jornada de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias e, em tem-
po integral, a jornada com duração igual ou superior a 7 (sete) horas 
diárias, sendo de 10 horas o tempo máximo de permanência da 
criança na escola. § 3º - A contar do ano de 2016, é obrigatória a 
matrícula na Educação Infantil, Creche e Pré-Escola de crianças que 
completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer 
a matrícula. § 4º - As crianças que completam 6 anos até o dia 31 de 
março, em que ocorrer a matrícula, devem ser matriculadas no pri-
meiro ano do Ensino Fundamental e as crianças que completam 6 
anos após o dia 31 de março devem ser matriculadas na Educação 

Infantil. § 5º - As vagas na Educação Infantil, Creche e Pré-Escola 
devem ser oferecidas próximas às residências das crianças. DA 
CONCEITUAÇÃO, DOS PRINCÍPIOS E DOS OBJETIVOS Art. 3º A 
educação infantil, Creche e Pré-Escola primeira etapa da educação 
básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança 
de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, afetivo, intelectual, 
linguístico e social, complementando a ação da família e da comuni-
dade. Art. 4º A Proposta Pedagógica da escola que oferta a etapa da 
Educação Infantil, Creche e Pré-Escola deve garantir às crianças, no 
cumprimento de sua função sociopolítica e pedagógica, além da am-
pliação de saberes, conhecimentos e experiências, também a cons-
trução da subjetividade e da sociabilidade, pautadas por princípios 
éticos, políticos e estéticos. § 1º - Contemplam os princípios éticos no 
que se refere à valorização da autonomia, da responsabilidade, da 
solidariedade, do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às 
diferentes culturas, identidades e singularidades. § 2º - Contemplam 
os princípios políticos no que se refere aos direitos de cidadania, do 
exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. § 3º - 
Contemplam os princípios estéticos no que se refere à valorização 
da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de ex-
pressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. Art. 5º A 
Proposta Pedagógica da etapa da Educação Infantil, Creche e Pré-
-Escola tem o objetivo de garantir à criança acesso a processos de 
apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendiza-
gens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à 
saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brinca-
deira, à convivência e à interação com outras crianças. § 1º - Na 
efetivação desse objetivo, as propostas pedagógicas das instituições 
de Educação Infantil, Creche e Pré-Escola deverão prever condições 
para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços 
e tempos que assegurem: I - a educação em sua integralidade, en-
tendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo; 
II - a indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cog-
nitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança; III - a par-
ticipação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a 
valorização de suas formas de organização; IV - o estabelecimento 
de uma relação efetiva com a comunidade local e de mecanismos 
que garantam a gestão democrática e a consideração dos saberes 
da comunidade; V - o reconhecimento das especificidades etárias, 
das singularidades individuais e coletivas das crianças, promovendo 
interações entre crianças de mesma idade e crianças de diferentes 
idades; VI - os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças 
nos espaços internos e externos às salas de referência das turmas e 
à instituição; VII - a acessibilidade de espaços, materiais, objetos, 
brinquedos e instruções para as crianças com deficiência, transtor-
nos do espectro autista e altas habilidades/superdotação; VIII - a 
apropriação pelas crianças das contribuições histórico-culturais dos 
povos indígenas, afrodescendentes, asiáticos, europeus e de outros 
países da América; IX - o reconhecimento, a valorização, o respeito 
e a interação das crianças com as histórias e as diferentes culturas; 
X - a dignidade da criança como pessoa humana e a proteção contra 
qualquer forma de violência - física ou simbólica - e negligência no 
interior da instituição ou praticadas pela família, prevendo os encami-
nhamentos de violações para instâncias competentes; XI - a oferta 
diferenciada de atendimento às crianças filhas de agricultores, reco-
nhecendo os modos próprios de vida no meio rural como fundamen-
tais para a constituição da identidade das crianças moradoras em 
territórios rurais, buscando a vinculação inerente à realidade dessas 
comunidades, suas culturas, tradições e identidades, como também, 
as práticas ambientalmente sustentáveis, por meio de flexibilização, 
se necessário, do calendário, das rotinas e atividades, respeitando 
as diferenças quanto a atividade econômica dessas comunidades, 
valorizando os saberes e o seu papel na produção de conhecimento 
sobre o mundo e sobre o ambiente natural, prevendo assim a oferta 
de brinquedos e equipamentos que respeitem as características am-
bientais e socioculturais da comunidade. DA PROPOSTA PEDAGÓ-
GICA E REGIMENTO ESCOLAR Art. 6º A proposta pedagógica é a 
identidade da instituição que oferta a Educação Infantil, Creche e 
Pré-Escola revela seu contexto, suas concepções, os princípios e as 
diretrizes que orientam sua ação de educar e cuidar das crianças, a 
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qual deve estar sempre num movimento de construção e reconstru-
ção. Art. 7º Na proposta pedagógica da Educação Infantil, Creche e 
Pré-Escola a criança deve ser considerada centro do planejamento 
curricular, sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações 
e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e 
coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experi-
menta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a so-
ciedade, produzindo cultura. Art. 8º A escola, na sua proposta peda-
gógica, deve assegurar espaços e tempos para a participação, o 
diálogo e a escuta cotidiana das famílias, assumindo a responsabili-
dade de compartilhar e complementar a ação da família na educação 
e cuidado das crianças. § 1º - No período de adaptação ocorre o 
acolhimento das crianças na escola, a escuta dos pais/responsáveis 
sobre seus filhos e as expectativas que têm em relação ao atendi-
mento na Educação Infantil, Creche e Pré-Escola a troca de informa-
ções entre família e escola, que deverá expor sobre os objetivos da 
proposta pedagógica da instituição. § 2º - Os professores e gestores 
devem dispensar atenção às mães, pais e familiares ou responsá-
veis, estando disponíveis cotidianamente para ouvir solicitações e 
sugestões, bem como para prestar informações sobre as atividades 
e o desenvolvimento da criança. Art. 9º A elaboração, acompanha-
mento e avaliação da proposta pedagógica da escola deve ocorrer 
com a participação coletiva de professores, demais profissionais da 
instituição, famílias, comunidade e crianças, de forma a garantir a 
gestão democrática. § 1º - A valorização cultural das crianças e das 
famílias deve orientar as práticas pedagógicas na Educação Infantil, 
Creche e Pré-Escola por meio de atitudes mútuas de respeito à di-
versidade, de orientações contra a discriminação de gênero, etnia, 
opção religiosa, deficiências, transtornos do espectro autista, altas 
habilidades/superdotação, composições familiares diversas e estilos 
de vida diversificados. § 2º - O idioma falado nas instituições de Edu-
cação Infantil, Creche e Pré-Escola é o português, assegurada às 
crianças surdas a educação bilíngue. Art. 10 A educação inclusiva se 
efetiva em ambientes de aprendizagem sensíveis às questões indivi-
duais e grupais, em que as crianças são atendidas em suas necessi-
dades específicas de aprendizagem, sejam elas transitórias ou não, 
por meio de ações adequadas a cada situação. Art. 11 A proposta 
pedagógica da Educação Infantil, Creche e Pré-Escola considera a 
inclusão e o direito das crianças com deficiências, transtornos do 
espectro autista, altas habilidades/superdotação, contemplando: I - 
estratégias, orientações e materiais específicos para o trabalho com 
crianças da Educação Infantil, Creche e Pré-Escola, por meio do 
Atendimento Educacional Especializado – AEE; II - espaços e equi-
pamentos adaptados para receber as crianças com deficiências, de 
acordo com a legislação vigente. III - formação continuada dos pro-
fissionais que atuam na Educação Infantil, Creche e Pré-Escola para 
atender as crianças com deficiências, transtornos do espectro autista 
e altas habilidades/superdotação. Art. 12 As concepções, a metodo-
logia e a avaliação são explicitadas na proposta pedagógica da Edu-
cação Infantil, Creche e Pré-Escola e respeitam o estabelecido nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil , Creche e 
Pré-Escola Art. 13 As escolas que oferecem Educação Infantil, Cre-
che e Pré-Escola devem ter um Regimento Escolar aprovado pelo 
Conselho Municipal de Educação, o qual deve refletir as concepções 
da Proposta Pedagógica e disciplinar as normas e princípios de orga-
nização e funcionamento da escola, observada a norma específica 
vigente do Sistema Municipal de Ensino, de modo que: I - apresente 
os fins e objetivos da Educação Infantil, acrescidos dos objetivos da 
Escola; II - explicite as concepções de ser humano e sociedade, de 
infância/criança, de educação e cuidado, de escola e de proposta 
pedagógica, assim como de currículo para a infância, de planos de 
estudo e de planos de trabalho dos professores; III - descreva sucin-
tamente a metodologia utilizada pela escola; IV - aponte os critérios 
de organização da Escola: especifique seu regime escolar e seu fun-
cionamento - parcial ou integral, faixa etária atendida, matrícula, ca-
lendário escolar, agrupamentos de crianças, adaptação das crian-
ças, frequência da criança na escola, processo de avaliação e 
registro do desenvolvimento da criança, avaliação da proposta peda-
gógica da escola, transferência de crianças entre escolas e docu-
mento expedido que historie sua vida escolar; V - indique as formas 

previstas de gestão da escola, os recursos humanos e respectivas 
atribuições, os serviços oferecidos pela escola, bem como o corpo 
discente e suas atribuições, os pais e suas atribuições; VI - indique 
os princípios que orientam as relações entre todos os membros da 
comunidade escolar; VII - apresente as disposições gerais. DO CUR-
RÍCULO Art. 14 O currículo da Educação Infantil – Creche e Pré-Es-
colar é concebido como “um conjunto de práticas que buscam articu-
lar as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos 
que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico 
e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral das 
crianças”. (Res.CNE/CEB nº 05/2009, Art. 3º). Parágrafo Único - As 
práticas vividas pelas crianças na escola, intencionalmente planeja-
das e permanentemente avaliadas, requerem organização de diver-
sos aspectos: os tempos de realização das atividades (ocasião, fre-
quência, duração), os espaços em que essas atividades transcorrem 
(internos e externos, de modo a favorecer as interações infantis na 
exploração que fazem do mundo), os materiais disponíveis e, em 
especial, as maneiras de o professor exercer o seu papel promoven-
do condições para a realização de interações e brincadeiras pelas 
crianças. Art. 15 O currículo da Educação Infantil, Creche e Pré-Es-
cola conforme estabelece o Art. 26, da LDBEN/1996, na nova reda-
ção dada pela Lei nº 12.796, de 04/04/2013, deve ter “base nacional 
comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em 
cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida 
pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 
economia e dos educandos”. § 1º - A base nacional comum refere-se 
ao artigo 9º, da Resolução CNE/CEB nº 05/2009, que estabelece 
como eixos norteadores as interações e a brincadeira, bem como os 
objetivos que garantem as experiências vivenciadas pelas crianças. 
§ 2º - O currículo da Educação Infantil, Creche e Pré-Escola deve ser 
organizado de forma a garantir às crianças acesso a processos de 
apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendiza-
gens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, saú-
de, liberdade, respeito, dignidade, brincadeira e interação com outras 
crianças. § 3º - O currículo da Educação Infantil, Creche e Pré-Esco-
la deve prever a continuidade no processo de aprendizagem e de-
senvolvimento das crianças de forma a respeitar as especificidades 
etárias de 0 a 5 anos de idade, sem antecipar os conteúdos a serem 
trabalhados no Ensino Fundamental. § 4º - A carga horária mínima 
anual é de 800 horas, para o turno parcial e, de 1400 horas, para o 
turno integral, distribuídas por um mínimo de 200 dias de trabalho 
educacional; § 5º - O calendário escolar poderá ser estabelecido em 
negociação com as famílias, adequando-se às especificidades da 
comunidade escolar, desde que atendidas as diretrizes e normas na-
cionais e do Sistema Municipal de Ensino; § 6º - É de responsabilida-
de da escola realizar o controle da frequência da criança, devendo 
ter frequência mínima de 60% do total de horas anuais; § 7º - A fre-
quência na Educação Infantil, Creche e Pré-Escola não é pré-requi-
sito para a matrícula no Ensino Fundamental; § 8º - Todas as crian-
ças da Educação Infantil, Creche e Pré - Escola deverão gozar de um 
período de férias para que se favoreça oportunidade de maior conví-
vio com seus familiares. Art. 16 A organização das atividades na Edu-
cação Infantil, Creche e Pré- Escola pode ser desenvolvida em perí-
odos anuais, semestrais, ciclos, com turmas formadas por crianças 
da creche e pré-escola, sempre que o interesse do processo de de-
senvolvimento e aprendizagem assim o recomendar. Parágrafo úni-
co - O agrupamento de crianças nas escolas de Ensino Fundamental 
que oferecem turmas de Educação Infantil deve respeitar as diferen-
tes etapas da educação básica - Educação Infantil e Ensino Funda-
mental, portanto, não devem ser agrupadas em uma mesma turma 
crianças da Educação Infantil, Creche e Pré-Escola com crianças do 
Ensino Fundamental, com exceção quando houver número reduzido 
de crianças da Educação Infantil, Creche e Pré-Escola atendidas em 
escolas do meio rural. DA METODOLOGIA Art. 17 Os princípios me-
todológicos para a Educação Infantil – Creche e Pré-Escola, conside-
ram as interações e a brincadeira como aspectos fundamentais para 
a organização intencional das práticas a serem vivenciadas pelas 
crianças, sendo as mesmas, ora estruturadas, ora espontâneas e li-
vres. DA AVALIAÇÃO Art. 18 A Avaliação é um instrumento de refle-
xão sobre a prática pedagógica e sobre as conquistas das crianças, 
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na busca de melhores caminhos para orientar as aprendizagens, por 
meio da observação sistemática, crítica e criativa de cada criança, de 
grupos de crianças, das brincadeiras e interações entre elas, no coti-
diano da escola. Art. 19 As escolas que oferecem Educação Infantil, 
Creche e Pré-Escola devem criar procedimentos para acompanha-
mento do trabalho pedagógico e para a avaliação do desenvolvimen-
to das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação, 
garantindo: I - a observação crítica e criativa das atividades, das brin-
cadeiras e interações das crianças no cotidiano; II - a utilização de 
múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios, foto-
grafias, desenhos, álbuns, etc), que permita às famílias conhecer o 
trabalho da escola junto às crianças e os processos de desenvolvi-
mento e aprendizagem da criança na Educação Infantil, Creche e 
Pré-Escola; III - a não utilização de testes, provinhas ou outros instru-
mentos de seleção, de classificação ou que submetam as crianças a 
qualquer forma de ansiedade, pressão ou frustração; IV - a continui-
dade dos processos de aprendizagens, por meio da criação de estra-
tégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela 
criança (transição casa/escola de Educação Infantil, transições no 
interior da escola, transição creche/pré-escola e transição pré-esco-
la/Ensino Fundamental); V - a não retenção das crianças na Educa-
ção Infantil, Creche e Pré-Escola; VI - a documentação dessas ob-
servações e outros dados sobre a criança devem acompanhá-la ao 
longo da sua trajetória na Educação Infantil, Creche e Pré-Escola por 
meio de parecer descritivo e ser entregue por ocasião de sua matri-
cula no Ensino Fundamental, para garantir uma atenção continuada 
ao processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança e com-
promissada em apontar possibilidades de avanços. DOS RECUR-
SOS HUMANOS Art. 20 Em conformidade com a legislação vigente, 
o responsável pelo trabalho com as crianças na Educação Infantil, 
Creche e Pré-Escola é o professor, que deve ter formação em Curso 
de Pedagogia ou Normal Superior ou, no mínimo, ter a formação em 
nível médio na modalidade Magistério. Parágrafo Único - É respon-
sabilidade dos cursos de Licenciatura em Pedagogia, Normal Supe-
rior e, como formação mínima, de magistério de nível médio na mo-
dalidade Normal, garantir que sejam desenvolvidos conteúdos 
técnico-pedagógicos em nível superior ou médio, competências e 
habilidades necessárias à docência na Educação Infantil, Creche e 
Pré-Escola, relativos ao cuidar e educar às crianças, conforme prevê 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, Creche 
e Pré-Escola. DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ESCO-
LAS Art. 21 A elaboração, a implementação, o acompanhamento e a 
avaliação das escolas que ofertam a Educação Infantil, Creche e 
Pré-Escola seguem os princípios de participação, compromisso, con-
textualização, historicidade, unidade (na diversidade), intencionalida-
de, consistência, coerência, dinamismo e organização. § 1º - Compe-
te aos órgãos do Sistema Municipal de Ensino, segundo a legislação 
própria, realizar a orientação, supervisão, o acompanhamento e a 
avaliação sistemática das escolas que oferecem a Educação Infantil, 
Creche e Pré-Escola, públicas e privadas, bem como notificar e de-
terminar a suspensão temporária ou permanente das atividades no 
caso de irregularidades comprovadas no funcionamento da escola. § 
2º - Compete, também, às escolas que oferecem a Educação Infantil, 
Creche e Pré-Escola a avaliação e manutenção de suas condições 
de oferta, da adequação de sua infraestrutura física, dos recursos 
humanos e dos recursos materiais disponíveis, com base em crité-
rios determinados nos dispositivos legais e normativos, como as Di-
retrizes Curriculares Gerais para a Educação Básica, as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil Creche e Pré-Escola 
e as normas do Sistema Municipal de Ensino. DAS DISPOSIÇÕES 
TRANSITÓRIAS Art. 22 Os anos de 2015 e 2016 serão considerados 
anos de transição para a adequação e regularização de todas as 
escolas que ofertam a Educação Infantil, segundo o previsto no § 1º, 
do Art. 2º, da presente Resolução. Parágrafo Único - A partir da vi-
gência desta Resolução, a solicitação de credenciamento e de auto-
rização para o funcionamento de escola ou de turma de Educação 
Infantil deve ser encaminhada, ao Conselho Municipal de Educação, 
acompanhada da Proposta Pedagógica e do respectivo Regimento 
Escolar contendo as diretrizes para a Educação Infantil na faixa etá-
ria de 0 a 5 anos de idade. Art. 23 Revogadas as disposições em 

contrário, esta Resolução entrará em vigor na data de sua publica-
ção. JUSTIFICATIVA A presente Resolução advêm das alterações 
trazidas pelas Emendas Constitucionais nº 53/2006 e nº 59/2009, 
especialmente a nova configuração dada à Educação Básica no art. 
208 da Constituição Federal; a regulamentação da Emenda nº 53 
pela Lei nº 11.494/2007, que ampliou para toda a Educação Básica a 
sistemática de financiamento antes restrita ao Ensino Fundamental; 
os princípios, fundamentos e procedimentos definidos pela Câmara 
de Educação Básica nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil e nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para 
a Educação Básica, faz-se necessário orientar as instituições que 
ofertam a Educação Infantil pertencentes a esse Sistema Municipal 
de Ensino, quanto aos aspectos fundamentais para a organização e 
funcionamento da etapa da Educação Infantil, Creche e Pré-Escola 
especialmente na faixa etária de 0 a 5 anos de idade, entre os quais 
se destacam: a carga horária, a jornada de atendimento, o currículo 
e a avaliação das crianças da Educação Infantil. . A Resolução CNE/
CEB nº 5/2009, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Infantil, estabelece que a Educação Infantil, como etapa 
inicial da Educação Básica, é concluída na pré-escola, com matrícula 
aos quatro e aos cinco anos de idade, devendo ser matriculadas no 
Ensino Fundamental de nove anos as crianças que completarem 
seis anos de idade até o dia 31 de março do ano letivo. Assim, a 
criança que completar os seis anos de idade após essa data, terá 
sua matrícula garantida na pré-escola. A Resolução citada, diz que a 
proposta pedagógica da Educação Infantil deve prever formas para 
garantir a continuidade do processo de aprendizagem e desenvolvi-
mento das crianças, na transição para o Ensino Fundamental, na 
etapa da préescola. Deve, portanto, respeitar as especificidades etá-
rias, sem antecipação de conteúdos e “considerar que a criança, 
centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos 
que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, 
constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, 
deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói 
sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura”. Para 
tanto, é preciso pensar um currículo escolar diferenciado que ofereça 
oportunidades para que as finalidades da Educação Infantil se con-
cretizem para todas e para cada criança. Deve procurar garantir às 
crianças, no cumprimento de sua função sociopolítica e pedagógica, 
não só a ampliação de saberes, conhecimentos e experiências, 
como também a construção da subjetividade e da sociabilidade, pau-
tadas por princípios éticos, políticos e estéticos. O currículo posto 
dessa forma exige uma proposta pedagógica articulada e tempo para 
desenvolvê-la. Nesse sentido, a carga horária mínima anual para a 
Educação Infantil é de 800 horas, distribuídas, por um mínimo, de 
200 dias de efetivo trabalho educacional. Com jornada diurna de per-
manência parcial de, no mínimo quatro horas, ou em jornada integral, 
igual ou superior a 7 horas diárias. Ressalta-se também a importân-
cia da frequência escolar nessa faixa etária de, no mínimo, 60%.No 
caso da não assiduidade, deve a escola realizar todos os procedi-
mentos cabíveis para obter informações dos motivos de infrequência 
da criança, incluindo os encaminhamentos ao Conselho Tutelar, se 
necessário. As diretrizes para a elaboração do calendário escolar 
são de responsabilidade da Secretaria Municipal da Educação, no 
caso das escolas mantidas pelo Município, e da própria instituição 
educacional, no âmbito das escolas particulares, desde que observa-
das as diretrizes nacionais e do Sistema Municipal de Ensino. O ca-
lendário pode ser estabelecido de modo a responder às especificida-
des da comunidade escolar. No que diz respeito ao planejamento 
curricular deve assegurar condições para a organização dos tempos 
no cotidiano das escolas, de modo a equilibrar continuidade e inova-
ção nas atividades, movimentação e concentração das crianças, se-
gurança e desafios; além da articulação de seus ritmos individuais, 
vivências pessoais e experiências coletivas com crianças e adultos. 
Também é preciso a estruturação de espaços que facilitem que as 
crianças interajam e construam sua cultura de pares, e favoreçam o 
contato com a diversidade de produtos culturais (livros de literatura, 
brinquedos, objetos e outros materiais), de manifestações artísticas 
e com elementos da natureza. Assim, por meio da presente Resolu-
ção, o Conselho Municipal de Educação reafirma a educação como 
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direito da criança como pessoa humana, o que implica na garantia de 
sua oferta mediante a promoção, proteção e respeito à sua dignidade 
e a igualdade de oportunidades para o acesso e a apropriação do 
conhecimento. Câmara da Educação Infantil: Marlene Altino da Silva 
Reginaldo Alencar Melo Deusa Maria de Freitas Rodrigues Eliane da 
Conceição Sousa Francisca Alves Avelino Aprovada, por unanimida-
de, em sessão plenária do dia 09 de outubro de 2014. Joelma Couti-
nho Lopes Presidente do Conselho Municipal de Educação Marlene 
Altino da Silva Presidente da Câmara da Educação Infantil 

DISTRATO
prefeitura Municipal de Santa Inês

OFÍCIO Nº. 278/2014 – GAB/SESAU Santa Inês, 15 de setembro de 
2014 Ao Sr. JOAQUIM ALBERTO GOMES DA SILVA JALM COMÉR-
CIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIO LTDA Rua das Laranjas, n°285, 
Laranjeiras Santa Inês-MA Assunto: Apresentação de documentos 
referente às alterações na execução do CT 2014.024-SEMUS Exmo. 
Senhor Sirvo-me do presente para cumprimentá-la ao tempo em que 
venho comunicar alteração realizada na execução do Contrato de 
repasse nº. 2014.013-SEMUS, que tem como objeto a “ “Contratação 
de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis 
e não perecíveis e produtos descartáveis para atender as UBSs, 
CAPS, Programas SAE/CTA, TB/HANSEM e a SEMUS do município 
de Santa Inês-MA” em decorrência da paralisação do fornecimento 
dos materiais do referido objeto, sem justa causa e prévia comuni-
cação à Administração pela Contratada (art. 12 inciso V) e, em via 
de consequência, por razões de interesse público (art. 12, inciso 
XII). Com efeito, a rescisão administrativa (art. 79, I da Lei 8666/93) 
se dá por ato administrativo unilateral da Administração em face da 
inadimplência do contratado ou de razões de interesse público. Por 
conseguinte, por interesse público, a rescisão decorre do fato de não 
ser mais conveniente e oportuno aos interesses públicos à manu-
tenção do contrato. Para tanto segue em anexo 1. Distrato assinado 
pelas partes envolvidas 2. Publicação do distrato; Sem mais para 
o momento, renovo os votos de estima e aguardamos deferimento. 
Respeitosamente, Thiago Lima Alves Secretário Municipal de Saúde 

DISTRATO Nº 05/2014. DISTRATO DE CONTRATO DE FORNE-
CIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA 
INÊS – MA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
SANTA INÊS E A EMPRESA JALM COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS LTDA. O Município de Santa Inês – MA, pessoa jurí-
dica de direito público, com sede na Av. Luis Muniz, nº 1005, Centro, 
Santa Inês – MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.198.949/0001-24, re-
presentada neste ato pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. THIA-
GO LIMA ALVES, portador do CPF: 812.873.483-00, e a empresa 
JALM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, inscrita 
no CNPJ nº 07.548.149/0001-59, com sede Rua das Laranjas, n°285, 
Laranjeiras, Santa Inês-MA, neste ato representada pelo Sr. JOA-
QUIM ALBERTO GOMES DA SILVA, resolvem celebrar o presente, 
DISTRATO, do contrato originado da modalidade Pregão Presencial 
sob nº 009/2014-SEMUS, formulado para tanto, seus termos que vão 
consignados as cláusulas e condições que se seguem: CLÁUSULA 
PRIMEIRA: 1.1. As partes acima qualificadas resolvem celebrar o 
presente distrato para darem cumprimento à rescisão de contrato 
pelo não cumprimento de cláusulas contratuais (DA OBRIGAÇÃO 
DAS PARTES E FORMA DE ENTREGA DO OBJETO) resultante 
do contrato para o fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis 
e não perecíveis e produtos descartáveis para atender as UBSs, 
CAPS, Programas SAE/CTA, TB/HANSEM e a SEMUS, conforme 
descrito no Termo de Referência – Pregão Presencial n° 009/2014, 
dando por encerrado o mesmo, a partir da data da assinatura do pre-
sente instrumento. CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTO LEGAL 
2.1. Os termos contidos na Cláusula anterior objetivam ao cumpri-
mento do preceito estabelecido no caput do art. 55, inciso IX, previsto 
no incisos V e XII do art. 78 e inciso II do art. 79, da Lei nº 8.666/93. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO: 3.1. A publicação resu-
mida deste instrumento, no Diário Oficial da União, será providen-
ciada pelo setor de publicações, após sua assinatura. CLÁUSULA 

QUARTA – DO FORO: 4.1. Fica eleito o foro da Comarca de Santa 
Inês – MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação 
deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegia-
do que seja. E, por estarem justos o distrato de contrato, as partes 
assinam o presente, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor 
e forma, na presença de duas testemunhas para que surtam seus 
legais e jurídicos efeitos. Santa Inês (MA) 15 de Setembro de 2014. 
SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE Thiago Lima Alves Secretário 
Municipal JALM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 
CNPJ: 07.548.149/0001-59 Joaquim Alberto Gomes da Silva RG: 
1405919 SSPMA/CPF: 208.143.052-53 Testemunhas: __________
______________________ NOME: CPF: _____________________
___________ NOME: CPF: 

OFÍCIO Nº. 277/ 2014 – GAB/SESAU Santa Inês, 15 de setembro 
de 2014 Ao Sr. MARCIO AURELIO SILVA COSTA OXIGENIO NOR-
DESTE INDUSTRIA E COMERCIOLTDA-ME Rua Sambaiba, 16 
sala A, Quadra 7, Parque Pindorama São Luís-MA Assunto: Apre-
sentação de documentos referente às alterações na execução do CT 
2014.023-SEMUS Exmo. Senhor Sirvo Sirvo-me do presente para 
cumprimentá-la ao tempo em que venho comunicar alteração reali-
zada na execução do Contrato de repasse nº. 2014.023-SEMUS, que 
tem como objeto a “fornecimento de oxigênio medicinal para atender 
o Hospital Municipal Thomaz Martins do município de Santa Inês-
-MA” em decorrência da paralisação do fornecimento dos materiais 
do referido objeto, sem justa causa e prévia comunicação à Adminis-
tração pela Contratada (art. 12 inciso V) e, em via de consequência, 
por razões de interesse público (art. 12, inciso XII). Com efeito, a 
rescisão administrativa (art. 79, I da Lei 8666/93) se dá por ato ad-
ministrativo unilateral da Administração em face da inadimplência do 
contratado ou de razões de interesse público. Por conseguinte, por 
interesse público, a rescisão decorre do fato de não ser mais conve-
niente e oportuno aos interesses públicos à manutenção do contrato. 
Para tanto segue em anexo: 1. Distrato assinado pelas partes envol-
vidas 2. Publicação do distrato; Sem mais para o momento, renovo 
os votos de estima e aguardamos deferimento. Respeitosamente, 
Thiago Lima Alves Secretário Municipal de Saúde

DISTRATO DISTRATO Nº 04/2014. DISTRATO DE CONTRATO DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
SANTA INÊS – MA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE SANTA INÊS E A EMPRESA OXIGENIO NORDESTE INDÚS-
TRIA E COMERCIOLTDA-ME. O Município de Santa Inês – MA, pes-
soa jurídica de direito público, com sede na Av. Luis Muniz, nº 1005, 
Centro, Santa Inês – MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.198.949/0001-
24, representada neste ato pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. 
THIAGO LIMA ALVES, portador do CPF: 812.873.483-00, e a empre-
sa OXIGENIO NORDESTE INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA-ME, 
inscrita no CNPJ nº 04.353.425/0001-35, com sede Rua Sambaiba, 
16 sala A, Quadra 7, Parque Pindorama, São Luís-MA, neste ato re-
presentada pelo Sr. MARCIO AURELIO SILVA COSTA, resolvem ce-
lebrar o presente, DISTRATO, do contrato originado da modalidade 
Pregão Presencial sob nº 002/2014-SEMUS, formulado para tanto, 
seus termos que vão consignados as cláusulas e condições que se 
seguem: CLÁUSULA PRIMEIRA: 1.1. As partes acima qualificadas 
resolvem celebrar o presente distrato para darem cumprimento à res-
cisão de contrato pelo não cumprimento de cláusulas contratuais (DA 
OBRIGAÇÃO DAS PARTES E FORMA DE ENTREGA DO OBJETO) 
resultante do contrato para o fornecimento de oxigênio medicinal 
para atender o Hospital Municipal Thomaz Martins, conforme descri-
to no Termo de Referência – Pregão Presencial n° 002/2014, dando 
por encerrado o mesmo, a partir da data da assinatura do presente 
instrumento. CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTO LEGAL 2.1. 
Os termos contidos na Cláusula anterior objetivam ao cumprimento 
do preceito estabelecido no caput do art. 55, inciso IX, previsto no 
incisos V e XII do art. 78 e inciso II do art. 79, da Lei nº 8.666/93. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO: 3.1. A publicação re-
sumida deste instrumento, no Diário Oficial da União, será providen-
ciada pelo setor de publicações, após sua assinatura. CLÁUSULA 
QUARTA – DO FORO: 4.1. Fica eleito o foro da Comarca de Santa 
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Inês – MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação 
deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegia-
do que seja. E, por estarem justos o distrato de contrato, as partes 
assinam o presente, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor 
e forma, na presença de duas testemunhas para que surtam seus 
legais e jurídicos efeitos. Santa Inês (MA) 15 de Setembro de 2014. 
SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE Thiago Lima Alves Secretário 
Municipal OXIGENIO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIOLTDA-
-ME CNPJ: 07.548.149/0001-59 Marcio Aurelio Silva Costa RG: 
161476937 SSPMA/CPF: 872.050.093-91 Testemunhas: ________
________________________ NOME: CPF: ___________________
_____________ NOME: CPF: 

OFÍCIO Nº. ___ 2014 – GAB Santa Inês, 15 de setembro de 2014 
Ao Sr. FRANCISCO PEREIRA NETO ZILFARMA PRODUTOS FAR-
MACEUTICOS LTDA Rua São Pantaleão, n°1291-A, Madre Deus 
São Luís-MA Assunto: Apresentação de documentos referente às 
alterações na execução do CT 2014.007-SEMUS Exmo. Senhor 
Sirvo-me do presente para cumprimentá-la ao tempo em que venho 
comunicar alteração realizada na execução do Contrato de repas-
se nº. 2014.007-SEMUS, que tem como objeto a “fornecimento de 
medicamentos hospitalares para manutenção das Unidades de Saú-
de do município de Santa Inês-MA” em decorrência da paralisação 
do fornecimento dos materiais do referido objeto, sem justa causa e 
prévia comunicação à Administração pela Contratada (art. 12 inciso 
V) e, em via de consequência, por razões de interesse público (art. 
12, inciso XII). Com efeito, a rescisão administrativa (art. 79, I da 
Lei 8666/93) se dá por ato administrativo unilateral da Administração 
em face da inadimplência do contratado ou de razões de interesse 
público. Por conseguinte, por interesse público, a rescisão decorre 
do fato de não ser mais conveniente e oportuno aos interesses pú-
blicos à manutenção do contrato. Para tanto segue em anexo: 1. 
Distrato assinado pelas partes envolvidas 2. Publicação do distrato; 
Sem mais para o momento, renovo os votos de estima e aguardamos 
deferimento. Respeitosamente, Thiago Lima Alves Secretário Muni-
cipal de Saúde

DISTRATO DISTRATO Nº 001 /2014. DISTRATO DE CONTRATO 
DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE SANTA INÊS – MA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE SANTA INÊS E A EMPRESA ZILFARMA PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA. O Município de Santa Inês – MA, pessoa 
jurídica de direito público, com sede na Av. Luis Muniz, nº 1005, Cen-
tro, Santa Inês – MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.198.949/0001-
24, representada neste ato pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. 
THIAGO LIMA ALVES, portador do CPF: 812.873.483-00, e a em-
presa ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, inscrita 
no CNPJ nº 06.046.371/0001-90, com sede Rua São Pantaleão, 
n°1291-A, Madre Deus, São Luís-MA, São Luís-MA, neste ato repre-
sentada pelo Sr. FRANCISCO PEREIRA NETO, resolvem celebrar o 
presente, DISTRATO, do contrato originado da modalidade Pregão 
Presencial sob nº 046/2013-SEMUS, formulado para tanto, seus ter-
mos que vão consignados as cláusulas e condições que se seguem: 
CLÁUSULA PRIMEIRA: 1.1. As partes acima qualificadas resolvem 
celebrar o presente distrato para darem cumprimento à rescisão de 
contrato pelo não cumprimento de cláusulas contratuais (DA OBRI-
GAÇÃO DAS PARTES E FORMA DE ENTREGA DO OBJETO) resul-
tante do contrato para “aquisição de insumos materiais hospitalares 
para a manutenção das unidades de saúde do município de Santa 
Inês-MA, conforme descrito no Termo de Referência - Anexo I do Pre-
gão Presencial n° 0046/2013, dando por encerrado o mesmo, a partir 
da data da assinatura do presente instrumento. CLÁUSULA SEGUN-
DA – FUNDAMENTO LEGAL 2.1. Os termos contidos na Cláusula 
anterior objetivam ao cumprimento do preceito estabelecido no caput 
do art. 55, inciso IX, previsto no incisos V e XII do art. 78 e inciso 
II do art. 79, da Lei nº 8.666/93. CLÁUSULA TERCEIRA – DA PU-
BLICAÇÃO: 3.1. A publicação resumida deste instrumento, no Diário 
Oficial da União, será providenciada pelo setor de publicações, após 
sua assinatura. CLÁUSULA QUARTA – DO FORO: 4.1. Fica eleito o 
foro da Comarca de Santa Inês – MA, para dirimir quaisquer dúvidas 

oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem justos o distrato 
de contrato, as partes assinam o presente, que foi impresso em 03 
(três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas 
para que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Santa Inês (MA) 11 
de Setembro de 2014. SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE Thia-
go Lima Alves Secretário Municipal ZILFARMA PRODUTOS FAR-
MACEUTICOS LTDA CNPJ: 06.046.371/0001-90 Francisco Pereira 
Neto RG: 1700590 SSPMA/CPF: 067.015.581-00 Testemunhas: ___
_____________________________ NOME: CPF: ______________
__________________ NOME: CPF: 

DECRETO
prefeitura Municipal de Coelho Neto

DECRETO Nº 235 DE 16 DE ABRIL DE 2013. Dispõe sobre arre-
cadação, recolhimento e repasse das contribuições previdenciárias 
devidas ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores 
Públicos do Município de Coelho Neto – RPPS regulariza a situação 
das aposentadorias e pensões de ex-prefeitos e ex-vereadores, e 
dá outras providências. O Prefeito de Coelho Neto, no exercício de 
suas atribuições legais, em especial a que lhe confere a Lei Orgâni-
ca do Município, e em conformidade com o disposto na Lei Munici-
pal nº 599/2011, e de acordo com a Lei Federal nº 9.717, de 27 de 
novembro de 1998, e: Considerando a necessidade de estabelecer 
procedimentos sobre as contribuições previdenciárias recolhidas dos 
servidores públicos de cargo efetivo, bem como a parte patronal de-
vida pelo ente a ser repassada ao Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Públicos do Município de Coelho Neto; Considerando a 
Notificação de Auditoria Fiscal expedida pelo Ministério da Previdên-
cia Social, sobre a responsabilidade do ente pelo pagamento das 
aposentadorias e pensões de ex-prefeitos e ex-vereadores não ti-
tulares de cargo efetivo ou estáveis; DECRETA: Art.1º - A arrecada-
ção, o recolhimento e o repasse das contribuições previdenciárias 
devidas ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores 
Públicos do Município de Coelho Neto obedecerão ao disposto na 
Lei Municipal nº 599/2011, de 20 de novembro de 2011, bem como 
no neste Decreto. Art.2º - O Departamento de Pessoal ou o setor 
responsável pela elaboração e fechamento da folha de pagamento 
dos servidores ativos efetivos da Administração Direta e das entida-
des da Administração Indireta do Município e da Câmara Municipal 
deverá encaminhar à unidade gestora a referida folha contendo valor 
bruto, base de cálculo para previdência do RPPS, valores pagos a 
título de auxílio doença, salário família e salário maternidade até o 
quinto dia útil de cada mês. Art.3º - O Instituto de Previdência Mu-
nicipal dos Servidores Públicos do Município de Coelho Neto, deve-
rá elaborar Guia de Recolhimento da Previdência Social-GPS com 
base no art.33 da Lei Municipal nº 599/2011 e alterações, devendo 
encaminhar Administração Direta e Indireta do Município, bem como 
à Secretaria de Finanças (ou tesouraria) até o dia décimo dia do 
mês subsequente ao da competência. Art.4º - Com base nas Guias 
de Recolhimento emitida pelo Instituto de Previdência Municipal dos 
Servidores Públicos do Município de Coelho Neto, os órgãos da ad-
ministração direta e indireta e autarquias deverá efetuar o repasse 
das contribuições previdenciárias ao Instituto de Previdência Munici-
pal dos Servidores Públicos do Município de Coelho Neto, mediante 
transferência bancária, até o décimo quinto dia do mês subsequente 
ao da competência, conforme dispõe o artigo da Lei Municipal nº 
599/2011. Art.5º - As contribuições previdenciárias deverão ser reco-
lhidas nos prazos fixados neste Decreto, sob pena de incidência de 
correção monetária e juros calculadas com base no Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor – INPCE, apurado pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística – IBGE, nos termos da legislação tributária 
municipal, acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) por 
mês de atraso ou fração e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor 
nominal, sem prejuízo da responsabilização e demais penalidades 
legais. Art.6º - O Tesouro Municipal deverá transferir mensalmente 
ao Instituto de Previdência Municipal dos Servidores Públicos do Mu-
nicípio de Coelho Neto os recursos para custear o pagamento das 
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aposentadorias e pensões de ex-prefeitos e ex-vereadores. Art.7º - É 
da plena responsabilidade do ente o pagamento das folhas de que 
trata o artigo 6º, ficando a gerência a cargo da gestora do RPPS. 
Art.8º - Os pagamento efetuados indevidamente pelos recursos do 
fundo previdenciário a título de aposentadorias e pensões de que tra-
ta os artigos 6º e 7º, depois de apurados serão devolvidos ao Instituto 
de Previdência dos Servidores Públicos de Coelho Neto na forma da 
Lei. Art.9º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, 
revogando as disposições em contrário. GABINETE DO PREFEITO 
MUNICIPAL DE COELHO NETO, ESTADO DO MARANHÃO, EM 16 
DE ABRIL DE 2013. SOLINEY DE SOUSA E SILVA PREFEITO MU-
NICIPAL

prefeitura Municipal de Icatu

DECRETO Nº 15/2014DISPÕE SOBRE A TRANFERÊNCIA DA 
DATA COMEMORATIVA DOS 400 ANOS DA FUNDAÇÃO DE ICA-
TU E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.O PREFEITO DO MUNICÍPIO 
DE ICATU, Estado do Maranhão, no uso das atribuições legais que 
lhe conferem o artigo nº 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, e, 
CONSIDERANDO a realização do segundo turno das eleições para 
a Presidência da República que coincide com a data comemorativa 
do aniversário da cidade dia 26 de outubro;CONSIDERANDO que o 
arraial de Santa Maria de Guaxenduba fundado em 29 de novembro 
de 1614 por Jerônimo de Albuquerque Maranhão foi o primeiro povo-
ado português em terras maranhenses, configurando-se um marco 
importante para a história do Maranhão.DECRETAArt. 1º - Fica trans-
ferida para o dia 29 de novembro de 2014 (sábado), a comemoração 
alusiva aos 400 (quatrocentos) anos do Município de Icatu, que seria 
comemorado no dia 26 de outubro de 2014. Art. 2º - Este Decre-
to entrará em vigor na data de sua publicação.Art. 3º - Revogam-
-se as disposições em contrário.DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ICATU, 
ESTADO DO MARANHÃO, AOS 08 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO 
DE 2014, 192 ANOS DA PROCLAMAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA, 
125 ANOS DA PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA E 400 ANOS DE 
FUNDAÇÃO DA CIDADE.José Ribamar Moreira GonçalvesPrefeito 
MunicipalIcatu/MA

prefeitura Municipal de São José Ribamar

DECRETO Nº 999/2014 DE 21 DE OUTUBRO DE 2014.     DECLA-
RA DE INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO 
O IMÓVEL QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.    O 
Prefeito Municipal de São José de Ribamar, Estado do Maranhão, no 
uso de suas atribuições e com fundamento no Art. 2º da Lei nº 4.132, 
de 10 de setembro de 1962, combinado com o Art. 59, Inciso V da 
Lei Orgânica do Município de São José de Ribamar,   DECRETA:  Art. 
1º - Fica declarada de interesse social, para fins de desapropriação, 
a área de terras localizada neste Município de São José de Ribamar, 
constituído de um terreno desmembrado de área maior, situado no 
lugar Bom Jardim, com as seguintes dimensões, limites e áreas: o 
perímetro tem início no ponto 01 com coordenadas planas retangu-
lares relativas ao sistema UTM E-593474,00 e N-9709451,00 deste 
segue com azimute de 141°39’47”, medindo 859,28m, confrontando-
-se com a Rua 01 até o P-02, do P-02 E-594007,00 e N-9708777,00, 
deste segue azimute de 247°51’52”, medindo 509,56m, confron-
tando com Ézio Victor Pimenta até o P-03, do P-03 E-593535,00 
e N-9708585,00, deste segue com azimute de 338°11’55”, medin-
do 710,84m, confrontando com a K-2 Engenharia até o P-04, do 
P-04 E-593271,00 e N-9709245,00, deste segue com azimute de 
41°31’00”,  medindo 81,47m, confrontando com a estrada do Juça-
tuba até o P-05, do P-05 E-593325,00 e N-9709306,00, deste segue 
com azimute de 53°30’31”, medindo 90,80m, confrontando com a es-
trada do Juçatuba até o P-06, do P-06 E-593398,00 e N-9709360,00, 
deste segue com azimute de 43°36’10”, medindo 58,00m, confron-
tando com a estrada do Juçatuba até o P-07, do P-07E-593438,00 
e N-9709402,00 deste segue com azimute de 36°18’16”, medindo 
60,80m, confrontando com a estrada do Juçatuba até o P-01, início 
da descrição, fechando assim o polígono acima descrito com uma 

área de 303.550,00m2 e perímetro de 2.370,75 metros lineares, 
apresentando a configuração de um polígono irregular,    parte da 
Matrícula nº 19.399, livro nº 2-B/P, fls.: 026, Cartório de 1º Ofício Ex-
trajudicial da Comarca de São José de Ribamar. Art. 2º - A área de-
clarada de interesse social destina-se à desapropriação de interesse 
social. Art. 3º - Fica a Secretaria de Governo do Município, através da 
Assessoria Jurídica, autorizada a adotar as providências necessárias 
à efetivação desta desapropriação de forma amigável ou judicial, se 
for o caso. Art. 4º - As despesas decorrentes da presente desapro-
priação correrão por conta de dotação própria, suplementadas, se 
necessário. Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 
DE RIBAMAR EM 21 DE OUTUBRO DE 2014.      GILLIANO FRED 
NASCIMENTO CUTRIM Prefeito Municipal   

lEI
prefeitura Municipal de Grajaú

LEI N.º 256/2014. ALTERA A LEI Nº 047/2007 QUE DISPÕE SO-
BRE A CRIAÇÃO MUNICIPAL DO CONSELHO MUNICIPAL DAS CI-
DADES. O Prefeito Municipal de Grajaú, Estado do Maranhão, com 
base nos incisos I, II e VIII do artigo 30 da Constituição da República 
Federativa do Brasil, e art. 10, inciso I, e inciso IX da Lei Orgânica 
(Lei Municipal nº. 016/2006), faz saber a todos os seus habitantes 
que a Câmara Municipal de Grajaú aprovou e eu sanciono a Lei Mu-
nicipal nº. 256/2014. CAPÍTULO I DO CONSELHO MUNICIPAL DAS 
CIDADES Art. 1º - Os Art. 3º da Lei Municipal Nº 047/2007 de 18 
de outubro de 2007, passam a vigorar com as seguintes alterações: 
Art3º - (...) O Conselho Municipal das Cidades – Grajaú – MA, será 
Presidido pelo Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, no 
seu impedimento, será presidido pelo Secretário Municipal de Habi-
tação e Desenvolvimento Urbano, e terá a seguinte composição: 1. 
Um representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Ges-
tão 2. Um representante da Secretaria Municipal de Habitação e De-
senvolvimento Urbano; 3. Um representante da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social; 4. Um representante da Câmara Munici-
pal de Vereadores; 5. Um representante do seguimento Acadêmico e 
de pesquisa – UEMA / UFMA; 6. Um representante dos Empresários; 
7. Um representante da Associação Comercial e Industrial de Grajaú 
- MA; 8. Um representante das Organizações não Governamentais; 
9. Um representante da Sociedade São Vicente de Paula; 10. Um 
representante da Confederação Nacional de Associações de Mo-
radores – CONAM; - Movimento Nacional de Luta Pela Moradia – 
MNLM; 11. Um representante de associação de moradores; 12. Um 
representante do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – 
CREA; 13. Um representante das comunidades indígenas. Art. 2º - 
Esta Lei Complementar de alteração da lei 047/2007 entra em vigor 
a partir de sua publicação. Art. 3º - Revogam-se as disposições em 
contrário. Gabinete de Prefeito Municipal de Grajaú, Estado do Mara-
nhão, aos 11 (onze) dias do mês de Setembro de 2014. JUNIOR DE 
SOUSA OTSUKA Prefeito Municipal

LEI Nº 257/2014. LEI QUE AUTORIZA A DOAÇÃO DE UMA ÁREA 
DO MUNICÍPIO DE GRAJAÚ ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS. O Prefeito Municipal de Grajaú, Estado do 
Maranhão, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Mu-
nicipal de Grajaú – MA, aprovou e EU sanciono a Lei Municipal de nº 
257/2014. 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fazer 
a doação de um imóvel localizado na Rua São Sebastião, Bairro Ex-
poagra, com área de 13.882 m² (treze mil oitocentos e oitenta e dois 
metros quadrados), conforme Mapa e Memorial Descritivo (anexos) 
pertencente ao Patrimônio Público Municipal para as 14 famílias de 
horticultores ocupantes da área do Colégio Paulo Ferraz, relaciona-
dos abaixo.
 
2º. – O imóvel referido no artigo anterior destina-se à atividades de 
interesse dos beneficiados. 3º. – Se no prazo de 24 (vinte e quatro) 
meses, a contar da data de publicação desta Lei, não se iniciarem as 
obras a que se refere o artigo anterior, o imóvel retornará ao Patrimô-
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nio Público Municipal. 4º. – Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação 5º - Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete 
de Prefeito Municipal de Grajaú, Estado do Maranhão, aos 11 (onze) 
dias do mês de Setembro de 2014.

LEI Nº 258/2014. LEI QUE AUTORIZA A DOAÇÃO DE UMA ÁREA 
DO MUNICÍPIO DE GRAJAÚ ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS. O Prefeito Municipal de Grajaú, Estado do 
Maranhão, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Mu-
nicipal de Grajaú – MA, aprovou e EU sanciono a Lei Municipal de nº 
258/2014. 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fazer 
a doação de um imóvel localizado na Quadra 10, Loteamento Joa-
na Batista, Bairro Santos Dumont, com área de 905 m² (novecentos 
e cinco metros quadrados), conforme Mapa e Memorial Descritivo 
(anexos) pertencente ao Patrimônio Público Municipal à IGREJA 
EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS, inscrita com o CNPJ nº 
06.769.780/0001-15. 2º. – O imóvel referido no artigo anterior des-
tina-se à construção de uma Igreja. 3º. – Se no prazo de 24 (vinte 
e quatro) meses, a contar da data de publicação desta Lei, não se 
iniciarem as obras a que se refere o artigo anterior, o imóvel retornará 
ao Patrimônio Público Municipal. 4º. – Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 
Gabinete de Prefeito Municipal de Grajaú, Estado do Maranhão, aos 
11 (onze) dias do mês de Setembro de 2014. JUNIOR DE SOUSA 
OTSUKA Prefeito Municipal 

LEI Nº 259/2014. Autoriza o Poder Executivo a contratar Operação 
de Credito e Oferecer garantia junto ao Banco Nacional do Desen-
volvimento Social no âmbito do Programa BNDS/Finame, BNDES/
PMAT automático-Investimento, BNDES/PMAT automático – Maqui-
nas e Equipamentos, BNDES/Infraestrutura e dá outras providen-
cias. O Prefeito Municipal de Grajaú, Estado do Maranhão, no uso 
de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que 
a Câmara Municipal de Grajaú, Ma, aprovou e ele sanciona e pro-
mulga a presente Lei Municipal nº. 259/2014 Art. 1º. – Fica o Poder 
Publico Municipal de Grajaú, Estado do Maranhão, autorizado a Con-
tratar Operação de Credito e garantir financiamento junto ao Ban-
co Nacional do Desenvolvimento Social- BNDES na qualidade de 
agente financeiro autorizado até o valor de R$ 4.500.000,00(Quatro 
Milhões e Quinhentos Mil Reais) do PMAT Automatico-Investimento 
na Infraestrutura, R$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais) para 
PMAT-Programa de Modernização da Administração Tributaria e da 
Gestão dos Setores Sociais Básicos e R$ 1.800.000,00(Um Milhão 
e Oitocentos Mil Reais) para BNDES/PMAT automático – Máquinas 
e Equipamentos e BNDES/Infraestrutura perfazendo um valor Total 
de R$ 8.300.000,00(Oito Milhões e Trezentos Mil Reais), observadas 
às disposições legais e contratuais e amparadas na Lei 196/2013 e 
na legislação em vigor para contratação de operações de credito, 
as normas e condições aprovadas pelo BNDES/Finame e as nor-
mas e condições especificas aprovadas pelo BNDES para as opera-
ções de credito acima referidas e abaixo identificadas e relacionadas 
com seus respectivos valores.1- Projeto de Pavimentação em Blo-
quete sextavado com Drenagem Superficial no Entroncamento da 
BR 226-Bairro Canoeiro conforme projeto em anexo no valor de R$ 
857.476,37(Oitocentos e Cinquenta e Sete Mil, Quatrocentos e Se-
tenta e Seis Reais e Trinta e Sete Centavos)2- Projeto de Pavimen-
tação de vias Urbanas da Vila Tucum conforme projeto em anexo 
no valor de R$ 1.812.565,38 (Um, Milhão, Oitocentos e Doze Mil, 
Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Trinta e oito Centavos)3- 
Projeto de Melhorias de Estrada vicinal atendendo aos Povoados de 
Serra do Mato, São Bento, Água Preta, Limão, Santa Luz e Jenipapo 
com uma extensão de 44,61Km conforme projeto no valor de R$ 
591,583,24(Quinhentos e Noventa e Um Mil, Quinhentos e Oitenta 
e Três Reais e Vinte e Quatro Reais)4- Projeto de Melhoria de 29,2 
Km de Estrada vicinal atendendo as Aldeias Ipu, Caju, Macauba, Ta-
marindo, Rosalinda, Marapatiw, Catete, Arymy e Jose Dias conforme 
projeto em anexo no valor de R$ 380.086,22 (Trezentos e Oitenta Mil 
Oitenta Reais e Vinte e Dois Centavos) 5- Projeto Bloquete/Grama 
Margens BR 226 Canjão/Motoca conforme projeto em anexo no valor 
de R$ 561.221,55 (Quinhentos e Sessenta Um Mil Duzentos e Vinte 

um Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)6- Sistema de Abasteci-
mento de Água do Bairro São Roque conforme Projeto em anexo no 
valor de R$ 297.067,24 ( Duzentos e Noventa e Sete Mil,Sessenta 
e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos) Parágrafo Único - Os re-
cursos provenientes da operação de credito autorizada no caput 
serão obrigatoriamente, aplicados na execução dos empreendimen-
tos previstos no Programa, vedada a aplicação de tais recursos em 
despesas correntes, em consonância com o § 1º do Art.35 da Lei 
complementar Federal nº 101 de 04 de Maio de 2000. Art. 2º. – Para 
pagamento do principal, juros, tarifas bancarias e outros encargos 
da operação de credito fica o Banco Nacional do Desenvolvimento 
Social-BNDES autorizado a debitar na conta corrente nº ________ 
mantida na agencia 0568-1 do Banco Brasil a ser indicada no con-
trato onde são efetuados os creditos dos recursos do Município, os 
montantes necessários a amortização e pagamento final da Divida e 
das tarifas bancarias, nos prazos contratualmente estipulados.. Pa-
rágrafo Primeiro – O Valor correspondente às tarifas bancaria aplicá-
vel à operação de credito será a vigente à época da cobrança, cons-
tante da tabela das Tarifas de serviços bancários – Pessoa Jurídica, 
que se encontra disponível em qualquer agencia do Banco Nacional 
do Desenvolvimento Social- BNDES. Parágrafo Segundo – No caso 
de os recursos do Município não serem depositados no Banco do 
Brasil, fica a instituição financeira depositária autorizada a debitar, 
e posteriormente, transferir os recursos a credito do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Social- BNDES nos montantes necessários a 
amortização e pagamento final da divida, nos prazos contratualmen-
te estipulados, na forma estabelecida no caput. Parágrafo Terceiro 
– Fica dispensada a emissão de nota de empenho para a realização 
das despesas a que se refere este artigo, nos termos do § 1º do 
Art.60 da Lei 4.320 de 17 de Março de 1964. Art.3º-. Os recursos 
provenientes da operação de credito, objeto do financiamento, serão 
consignados como receitas no orçamento ou em credito adicionais. 
Art.4º-O poder Executivo consignará nos orçamentos anuais e plu-
rianuais do Município de Grajaú, Ma, durante os prazos que vierem a 
serem estabelecidos em empréstimos, financiamentos ou operações 
de credito por ele contraídos, dotações suficientes à amortização do 
principal, encargos, e acessórios resultantes, inclusive os recursos 
necessários ao atendimento da contrapartida do Munícipio de Grajaú 
no projeto conforme autorizado por esta Lei. Art.5º-O poder Executivo 
Municipal editará os atos próprios para regulamentação da presente 
Lei. Art.6º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, em 
conformidade com o inciso IX do art. 147 da Constituição do Estado 
do Maranhão e o “caput” do art. 87 da Lei Municipal nº. 016/2006, 
revogando-se disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Muni-
cipal de Grajaú, Estado do Maranhão, aos 15 dias do Mês de Setem-
bro de 2014. JUNIOR DE SOUSA OTSUKA Prefeito Municipal

prefeitura Municipal de São João do Sóter

LEI MUNICIPAL Nº 094/2014 DE 17 DE OUTUBRO DE 2014 CRIA O 
CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 
– COMPIR, E O FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUAL-
DADE RACIAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER – FMPIR-SJS, E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS. LUIZA MOURA DA SILVA ROCHA, Prefeita 
Municipal de São João do Sóter, faz saber a todos os habitantes do 
Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguin-
te Lei: Art. 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Promoção da 
Igualdade Racial - COMPIR, órgão colegiado, permanente, de com-
posição paritária entre governo e sociedade civil, deliberativo, con-
sultivo, controlador e fiscalizador das ações, em todos os níveis, diri-
gidas à proteção e à defesa dos Direitos Humanos dos 
afrodescendentes, de grupos étnicos e/ou segmentos historicamente 
estigmatizados por relações etnorraciais, observado o disposto na 
Lei Federal Nº 12.288/2010, de 20 de julho de 2010. Parágrafo único. 
O Chefe do Poder Executivo, por meio de Decreto, definirá em qual 
Secretaria ou Entidade da Administração Pública ficará vinculado o 
Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial - COMPIR, 
sem caráter de subordinação hierárquica. Art. 2º. Compete ao Con-
selho Municipal de Promoção da Igualdade Racial - COMPIR: I - for-
mular políticas públicas, institucionais, culturais e pedagógicas, vi-
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sando reparações, reconhecimento e valorização da identidade, da 
cultura e da história dos afrodescendentes, de grupos étnicos e/ou 
segmentos historicamente estigmatizados por relações etnorraciais; 
II - desenvolver iniciativas em favor da diversidade que visam à inclu-
são da população afrodescendente, entre outros grupos historica-
mente estigmatizados por relações etnorraciais, como instrumento 
de integração social e no mercado de trabalho; III - receber e enca-
minhar aos órgãos competentes, denúncias, reclamações, represen-
tações de quaisquer pessoas ou entidades, em razão às violações 
de direitos humanos da população afrodescendente, dos indígenas 
e/ou outras etnias; IV - assessorar o Poder Executivo Municipal, emi-
tindo pareceres, deliberando e acompanhando a elaboração e exe-
cução de Programas de Governo em favor da diversidade, e que vi-
sam à inclusão de afrodescendentes, entre outros grupos 
historicamente estigmatizados por relações etnorraciais; V - estimu-
lar mudanças éticas, culturais, pedagógicas e políticas no Município 
de São João do Sóter; VI - proporcionar acesso aos conhecimentos 
científicos, aos registros culturais diferenciados, à conquista de ra-
cionalidade que rege as relações sociais e raciais e aos conhecimen-
tos avançados; VII - assessorar os órgãos e entidades em ações que 
visam dar condições físicas, materiais, intelectuais e afetivas favorá-
veis para o ensino e para as aprendizagens; VIII - contribuir, de ma-
neira decisiva, para a reeducação das relações étnico-raciais; IX - 
trabalhar conjuntamente, na articulação entre processos educativos 
escolares, políticas públicas e movimentos sociais, visando mudan-
ças éticas, culturais, pedagógicas e políticas nessas relações étnico-
-raciais; X - participar da elaboração de diagnósticos da população 
afrodescendente e de outros grupos historicamente estigmatizados 
por relações etnorraciais; XI - assessorar a Administração Pública na 
elaboração, na implementação, na execução e na fiscalização da Po-
lítica Municipal de Promoção de Igualdade Racial e do Plano Munici-
pal de Promoção da Igualdade Racial; XII - propor programas e pro-
jetos de acordo com a Política Municipal, em articulação com os 
Planos Setoriais, dando parecer aos projetos ou programas de inte-
resse da população afrodescendente e de outros grupos historica-
mente estigmatizados por relações etnorraciais; XIII - promover, em 
parceria com o Governo Municipal, as articulações infra e inter secre-
tarias e conselhos, no âmbito municipal, estadual e federal, necessá-
rias à implementação do Plano Integrado Municipal da população 
afro-brasileira; XIV - propor e desenvolver políticas públicas em prol 
da população afro-brasileira, levando-se em conta também sua situ-
ação de moradia, desenvolvendo, em parceria com o Município de 
São João do Sóter, uma política habitacional voltada para este seg-
mento; XV - atuar na definição de alternativas de atenção à saúde da 
população afro-brasileira nas redes pública e privada de serviços 
ambulatoriais e hospitalares conveniadas, com atendimento integral 
e definição de programas preventivos; XVI - requisitar, sempre que 
necessário, informações sobre serviços públicos municipais nas áre-
as de saúde, educação, assistência social, previdência e trabalho, 
planejamento, cultura, esporte, lazer e justiça, e outras que possam 
ser necessárias, bem como pessoal técnico das respectivas áreas; 
XVII - requisitar aos órgãos da Administração Pública Municipal e às 
organizações não governamentais documentos, informações, estu-
dos ou pareceres sobre matérias de interesse do Conselho; XVIII - 
desenvolver, realizar e fazer publicar estudos, debates e pesquisas 
relativas a problemática da população afrodescendente e de outros 
grupos historicamente estigmatizados por relações etnorraciais; XIX 
- convocar o Fórum, podendo utilizar-se de chamamento público 
para a escolha dos representantes da sociedade civil, a ser realizado 
no órgão oficial de imprensa do Município e em jornal de grande cir-
culação local; XX - elaborar e aprovar o seu Regimento Interno; XXI 
- outros atos ou atividades considerados necessários ao exercício de 
sua competência, reconhecidos por Resolução. Parágrafo Único - As 
decisões de caráter deliberativo constarão de Resoluções de forma 
que o Poder Público Municipal possa cumprir a determinação baixa-
da, sendo que as Resoluções baixadas terão pleno efeito jurídico 
desde que aprovadas por maioria simples dos membros do Conselho 
Municipal de Promoção da Igualdade Racial - COMPIR, em reunião 
ordinária ou extraordinária. Art. 3º. O Conselho Municipal de Promo-
ção da Igualdade Racial - COMPIR não ficará sujeito a qualquer su-

bordinação hierárquica, ou político partidária, preservando o exercí-
cio de suas atribuições. Art. 4º. O Conselho Municipal de Promoção 
da Igualdade Racial - COMPIR será composto por 12 (doze) mem-
bros, a saber: I - 05 (cinco) representantes do Poder Executivo Muni-
cipal e respectivos suplentes; II - 01 (um) representante do Poder 
Legislativo Municipal e respectivo suplente; III - 06 (seis) represen-
tantes de entidades da sociedade civil organizada que atuam na de-
fesa de direitos humanos ou no reconhecimento e valorização da 
identidade, da cultura e da história da população afrodescendente e 
de outros segmentos historicamente estigmatizados por relações et-
norraciais e respectivos suplentes. §1º. Os membros representativos 
do Poder Executivo Municipal serão indicados pelo Chefe do Poder 
Executivo. §2º. Os membros representativos do Poder Legislativo 
Municipal serão indicados pelo Presidente da Câmara de Vereadores 
de São João do Sóter. §3º. Os membros representativos de entida-
des da sociedade civil serão indicados pela sociedade civil e desig-
nados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal. §4º. Somente será 
admitida a participação de entidades juridicamente constituídas, sem 
fins lucrativos e em regular funcionamento. §5º. O Chefe do Poder 
Executivo Municipal, após regulamentação do Conselho Municipal 
de Promoção da Igualdade Racial - COMPIR, solicitará às entidades 
legalmente constituídas a indicação dos representantes da socieda-
de civil e seus respectivos suplentes, utilizando-se do mesmo proce-
dimento toda vez que o Conselho passar por um processo de elei-
ção, ou seja, a cada dois anos. §6º. Caso a representação de algum 
setor da sociedade civil não preencher a respectiva vaga, será subs-
tituída pela entidade ou organização suplente mais votada. §7º. Re-
cebidas as indicações, os Conselheiros serão designados por ato do 
Chefe do Poder Executivo Municipal. Art. 5º. A função de Conselheiro 
será considerada de caráter público relevante e será exercida gratui-
tamente. §1º. Ficam justificadas as ausências ou faltas ao serviço 
público decorrentes do comprovado comparecimento às sessões do 
Conselho, em reuniões de comissões internas ou participação em 
diligências externas em prol do Conselho. §2º. Será expedido pelo 
Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial - COMPIR 
aos interessados, quando requerido, certificado de participação nas 
atividades a que se refere o caput. Art. 6º. O mandato de Conselheiro 
será de 02 (dois) anos, permitida uma recondução. Parágrafo único. 
Para cada Conselheiro Titular será indicado um Conselheiro Suplen-
te. Art. 7º. O Conselho reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, 
ou extraordinariamente, convocado pelo Presidente ou por 2/3 (dois 
terços) dos membros titulares para deliberações relevantes e perti-
nentes. Art. 8º. Perderá o mandato e será vedada a recondução para 
o mesmo mandato o Conselheiro que, no exercício da titularidade, 
faltar a 02 (duas) Assembleias Ordinárias consecutivas ou a 04 (qua-
tro) alternadas, salvo justificativa aprovada em Assembleia Geral. 
§1º. O Conselheiro poderá perder o mandato, também, nos seguin-
tes casos: I - quando apresentar renúncia ao Plenário do Conselho, 
que será lida na seção seguinte à data do protocolo de recebimento; 
II - se for condenado por sentença irrecorrível, por crime ou contra-
venção penal; III - pela prática de ato incompatível com a função de 
Conselheiro, por decisão da maioria dos membros do COMPIR; IV - 
por requerimento da entidade da sociedade civil representada; V - 
por desvinculação ao órgão ou entidade de origem de sua represen-
tação. §2º. Na perda do mandato de Conselheiro Titular, de órgão 
governamental, assumirá o seu suplente, ou quem for indicado pelo 
órgão representado para substituí-lo. §3º. Na perda de mandato de 
Conselheiro Titular, de órgão não governamental, assumirá o respec-
tivo suplente e, na falta deste, caberá à entidade suplente, pela or-
dem numérica da suplência, indicar um Conselheiro Titular e respec-
tivo Suplente. Art. 9º. O Conselho Municipal de Promoção da 
Igualdade Racial - COMPIR terá a seguinte estrutura: I - Assembleia 
Geral; II - Diretoria; III - Comissões; IV - Secretaria Executiva. §1º. À 
Assembleia Geral, órgão soberano do Conselho Municipal de Pro-
moção da Igualdade Racial - COMPIR compete deliberar e exercer o 
controle da Política Municipal de Promoção de Igualdade Racial e o 
Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial. §2º. A Diretoria é 
composta de Presidente, Vice-Presidente, 1º e 2º Secretários, que 
serão escolhidos dentre os seus membros, em quorum mínimo de 
2/3 (dois terços) dos membros titulares do Conselho, para cumprirem 
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mandato de 02 (dois) anos, permitida uma recondução, e a ela com-
pete representar o Conselho, dar cumprimento às decisões plenárias 
e praticar atos de gestão. §3º. Às Comissões serão criadas pelo Con-
selho atendendo às peculiaridades locais para realizar estudos e pro-
duzir indicativos para apreciação da Assembleia Geral. §4º. À Secre-
taria Executiva, composta por profissionais técnicos cedidos pelos 
órgãos governamentais e designados por Portaria do Chefe do Po-
der Executivo, compete assegurar suporte técnico e administrativo 
das ações do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial 
- COMPIR. §5º. A representação do Conselho Municipal de Promo-
ção da Igualdade Racial - COMPIR será efetivada por seu Presiden-
te em todos os atos inerentes a seu exercício ou por Conselheiros 
designados pelo Presidente para tal fim. Art. 10. O Conselho Munici-
pal de Promoção da Igualdade Racial - COMPIR poderá instituir co-
missões temáticas e grupos de trabalho de caráter temporário e/ou 
permanente, destinados ao estudo e elaboração de propostas sobre 
temas específicos, podendo, inclusive, convidar para participar des-
tas comissões ou destes grupos representantes de órgãos ou entida-
des públicas e privadas e de outros poderes. Art. 11. Após a criação 
do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial - COMPIR 
terá um prazo de até doze meses, a partir da regulamentação do 
Conselho por Decreto, para incluir no orçamento do Município recur-
sos para implementação de políticas de manutenção para gerir ações 
afirmativas e eventos aos afrodescendentes e outras etnias do Muni-
cípio de São João do Sóter. Art. 12. Fica criado o Fundo Municipal de 
Promoção da Igualdade Racial de São João do Sóter – FMPIR-SJS, 
vinculado, administrado e gerido pela Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Social, ou outra que a suceder, representado, judicial 
e extrajudicialmente, pelo Secretário Municipal, responsável pelo 
Plano de Aplicação dos recursos, sob orientação e controle do Con-
selho Municipal de Promoção da Igualdade Racial - COMPIR. Art. 13. 
O Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial de São João 
do Sóter - FMPIR-SJS é instrumento de captação e aplicação de re-
cursos, que tem por objetivo proporcionar apoio e suporte financeiro 
aos programas, projetos e atividades voltadas para garantir a promo-
ção, proteção e defesa dos Direitos Humanos da população afrodes-
cendente, indígena, de grupos étnicos e de segmentos historicamen-
te estigmatizados por relações etnorraciais. Art. 14. A gestão 
executiva do Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial de 
São João do Sóter - FMPIR-SJS é operacionalizada, controlada e 
contabilizada com nomenclatura de contas próprias, obedecidas as 
normas da Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março de 1964, e as orien-
tações municipais sobre pagamentos e movimentações de contas. 
Art. 15. Os recursos do Fundo Municipal de Promoção da Igualdade 
Racial de São João do Sóter - FMPIR-SJS somente serão aplicados 
e utilizados sob controle e deliberação do Conselho Municipal de 
Promoção da Igualdade Racial - COMPIR. Art. 16. Os saldos finan-
ceiros do Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial de São 
João do Sóter - FMPIR-SJS, constantes do balanço geral anual, se-
rão transferidos para o exercício seguinte a crédito do mesmo Fundo. 
Art. 17. Constituem recursos do Fundo Municipal de Promoção da 
Igualdade Racial de São João do Sóter - FMPIR-SJS: I - dotação 
consignada anualmente no orçamento do Município e verbas adicio-
nais que a Lei estabelecer no decurso de cada exercício; II - doa-
ções, auxílios, contribuições, subvenções, transferências e legados 
de entidades nacionais e internacionais, governamentais e não go-
vernamentais; III - incentivos governamentais que venham a ser fixa-
dos em Lei; IV - produto das aplicações dos recursos disponíveis e 
das vendas de materiais, publicações e eventos realizados; V - trans-
ferências Fundo a Fundo, na forma da Lei; VI - resultantes de contra-
tos, acordos e outros ajustes celebrados pelo Município, com institui-
ções públicas ou privadas, expressamente vinculados ao Fundo 
Municipal de Promoção da Igualdade Racial de São João do Sóter - 
FMPIR-SJS; VII - contribuições, subvenções e auxílios da União, do 
Estado, do Município e de suas respectivas autarquias, empresas 
públicas, sociedades de economia mista e fundações, expressamen-
te destinadas ao Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial 
de São João do Sóter - FMPIR-SJS; VIII - importâncias recebidas de 
pessoas físicas e jurídicas ou de organismos públicos ou privados, 
nacionais, estrangeiros ou internacionais, expressamente destina-

dos ao Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial de São 
João do Sóter - FMPIR-SJS; IX - rendimentos e juros provenientes de 
aplicação financeira de recursos vinculados ao Fundo Municipal de 
Promoção da Igualdade Racial de São João do Sóter - FMPIR-SJS; 
X - produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas de 
atividades, campanhas e eventos vinculados ao Fundo Municipal de 
Promoção da Igualdade Racial de São João do Sóter - FMPIR-SJS; 
XI - rendas ou rendimentos destinados ao Fundo Municipal de Pro-
moção da Igualdade Racial de São João do Sóter - FMPIR-SJS. §1º. 
O Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial de São João 
do Sóter - FMPIR-SJS é criado com personalidade contábil, poden-
do, para tanto, proceder à execução orçamentária no âmbito de sua 
competência. §2º. As receitas do Fundo Municipal de Promoção da 
Igualdade Racial de São João do Sóter - FMPIR-SJS serão deposita-
das obrigatoriamente em conta especial, a ser aberta e mantida em 
agência de estabelecimento oficial de crédito. Art. 18. Os recursos do 
Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial de São João do 
Sóter - FMPIR-SJS destinam-se a: I - despesas com pesquisas, pro-
jetos e programas voltados a garantir a promoção, proteção e defesa 
dos Direitos Humanos da população afrodescendente, de grupos ét-
nicos e de segmentos historicamente estigmatizados por relações 
etnorraciais do Município de São João do Sóter; II - despesas com 
assessoria e consultoria que tenham por objetivo garantir a promo-
ção, proteção e defesa dos Direitos Humanos da população afrodes-
cendente, de grupos étnicos e de segmentos historicamente estig-
matizados por relações etnorraciais do Município de São João do 
Sóter; III - despesas com programas de treinamento e aperfeiçoa-
mento de recursos humanos; IV - subvenções sociais, contribuições 
e auxílios para entidades ou instituições inscritas no Conselho Muni-
cipal de Promoção da Igualdade Racial - COMPIR, mediante parece-
res técnicos para liberação de recursos a entidades da sociedade 
civil que atuam no movimento negro, devidamente documentadas e 
regularizadas; V - para gestão e ações do Conselho Municipal de 
Promoção da Igualdade Racial - COMPIR; V - pagamento e/ou res-
sarcimento de despesas, diárias e/ou passagens a representantes 
do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial - COMPIR 
em eventos, palestras, cursos, encontros e outras atividades de inte-
resse público; VI - pagamento de serviços técnicos de divulgação, 
comunicação e publicações de interesse do Conselho Municipal de 
Promoção da Igualdade Racial - COMPIR; VII - para promoção de 
eventos e ações afirmativas visando a promoção, proteção e defesa 
dos Direitos Humanos da população afrodescendente, de grupos ét-
nicos e de segmentos historicamente estigmatizados por relações 
etnorraciais do Município de São João do Sóter; VIII - manutenção de 
banco de dados com informações sobre programas, projetos e ativi-
dades governamentais e não governamentais de âmbito municipal, 
regional, estadual, federal e internacional relativos à população afro-
descendente, de grupos étnicos e de segmentos historicamente es-
tigmatizados por relações etnorraciais do Município de São João do 
Sóter; IX - aquisição de material permanente e de consumo, neces-
sários ao desenvolvimento dos programas referidos no inciso I e/ou 
para estrutura e funcionamento do Conselho Municipal de Promoção 
da Igualdade Racial - COMPIR. Art. 19. Compete ao Gabinete do 
Prefeito ou ao órgão ou entidade a que o Chefe do Poder Executivo 
vincular o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial - 
COMPIR e/ou delegar funções: I - realizar os repasses financeiros do 
Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial de São João do 
Sóter - FMPIR-SJS; II - captar recursos para o Fundo Municipal de 
Promoção da Igualdade Racial de São João do Sóter - FMPIR-SJS; 
III - assessorar o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Ra-
cial - COMPIR na elaboração da proposta orçamentária para o exer-
cício seguinte e encaminhar para apreciação e aprovação pelo refe-
rido Conselho; IV - movimentar os recursos do Fundo Municipal de 
Promoção da Igualdade Racial de São João do Sóter - FMPIR-SJS, 
obedecidas as normas dos demais órgãos municipais; V - prestar 
contas da movimentação financeira do Fundo Municipal de Promo-
ção da Igualdade Racial de São João do Sóter - FMPIR-SJS ao Con-
selho Municipal de Promoção da Igualdade Racial - COMPIR, anual-
mente ou quando solicitado; VI - submeter à apreciação e aprovação 
do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial - COMPIR 
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os atos normativos que se refiram à aplicação dos recursos do Fundo 
Municipal de Promoção da Igualdade Racial de São João do Sóter - 
FMPIR-SJS; VII - diligenciar junto às entidades conveniadas e/ou 
subvencionadas pelo Fundo Municipal de Promoção da Igualdade 
Racial de São João do Sóter - FMPIR-SJS; VIII - proporcionar supor-
te de pessoal técnico para execução do Fundo Municipal de Promo-
ção da Igualdade Racial de São João do Sóter - FMPIR-SJS e a 
contabilização necessária; IX - comunicar ao Conselho Municipal de 
Promoção da Igualdade Racial - COMPIR toda e qualquer irregulari-
dade detectada na utilização dos recursos repassados a entidades 
ou programas conveniados e/ou subvencionados pelo Fundo Munici-
pal de Promoção da Igualdade Racial de São João do Sóter - FMPIR-
-SJS. Art. 20. As deliberações do Conselho Municipal de Promoção 
da Igualdade Racial - COMPIR sobre as aplicações de recursos do 
Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial de São João do 
Sóter - FMPIR-SJS e a sua destinação às entidades públicas e priva-
das serão adotadas mediante Resoluções publicadas no Jornal Ofi-
cial dos Municípios, objetivando: I - fixar os critérios de distribuição e 
aplicação do Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial de 
São João do Sóter - FMPIR-SJS; II - autorizar os repasses previstos 
no Plano de Aplicação do Fundo Municipal de Promoção da Igualda-
de Racial de São João do Sóter - FMPIR-SJS, de acordo com a pro-
posta orçamentária anual e plano plurianual; III - estabelecer os me-
canismos de acompanhamento e avaliação das ações previstas no 
Plano de Aplicação; IV - examinar e aprovar as contas do Fundo 
Municipal de Promoção da Igualdade Racial de São João do Sóter - 
FMPIR-SJS; V - designar membros do Conselho Municipal de Pro-
moção da Igualdade Racial - COMPIR para acompanhar e fiscalizar 
a prática de atos concernentes às atividades operacionais do Fundo 
Municipal de Promoção da Igualdade Racial de São João do Sóter - 
FMPIR-SJS; VI - liberar recursos para entidades ou programas com-
provadamente inscritos no Conselho Municipal de Promoção da 
Igualdade Racial - COMPIR, seguindo sempre as normas de presta-
ção de contas do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão - TCE, 
no caso de recursos estaduais e do Tribunal de Contas da União - 
TCU, no caso de recursos federais. Art. 21. A aquisição de materiais 
e a contratação de serviços destinados à consecução das finalidades 
desta Lei serão realizadas por intermédio de processo administrativo 
licitatório, nos termos previstos pela Lei Federal Nº 8.666/93, bem 
como na legislação correlata. Art. 22. O orçamento do Fundo Munici-
pal de Promoção da Igualdade Racial de São João do Sóter - FMPIR-
-SJS evidenciará as políticas e os programas de trabalhos governa-
mentais, observados o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, e os princípios da universalidade e do equilíbrio. §1º. 
As dotações orçamentárias para a execução do Fundo Municipal de 
Promoção da Igualdade Racial de São João do Sóter - FMPIR-SJS 
integrarão o orçamento do Município. §2º. O orçamento do Fundo 
Municipal de Promoção da Igualdade Racial de São João do Sóter - 
FMPIR-SJS observará, na sua elaboração e na sua execução, os 
padrões e normas estabelecidos na legislação pertinente. Art. 23. A 
contabilidade do Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial 
de São João do Sóter - FMPIR-SJS tem por objetivo evidenciar a si-
tuação financeira, patrimonial e orçamentária, observados os pa-
drões e normas estabelecidos na legislação pertinente. Art. 24. A 
execução orçamentária das receitas se processará através da obten-
ção do seu produto, nas fontes determinadas nesta Lei. Art. 25. Os 
recursos financeiros do Fundo Municipal de Promoção da Igualdade 
Racial de São João do Sóter - FMPIR-SJS serão movimentados, em 
conjunto, por 01 (um) Secretário Municipal e por 01 (um) servidor 
público efetivo, designados por Decreto. Art. 26. Para atendimento 
das despesas de instalação e manutenção do Conselho Municipal de 
Promoção da Igualdade Racial - COMPIR fica o Chefe do Poder Exe-
cutivo autorizado a abrir crédito especial, podendo, para tanto, movi-
mentar recursos dentro do orçamento. Art. 27. As despesas para a 
manutenção e desenvolvimento das atividades do Conselho consta-
rão do Plano Plurianual - PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias - 
LDO e da Lei Orçamentária Anual - LOA, através do Projeto/Ativida-
de - Manutenção e Desenvolvimento das Ações do Conselho 
Municipal de Promoção da Igualdade Racial - COMPIR. Art. 28. O 
Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial - COMPIR 

terá 90 (noventa) dias para elaborar, discutir e aprovar, em Assem-
bleia Geral, o Regimento Interno que regulará o seu funcionamento. 
§1º. O Regimento Interno elaborado e aprovado pelo Conselho Mu-
nicipal de Promoção da Igualdade Racial - COMPIR será encaminha-
do ao Chefe do Poder Público para dar publicidade por Decreto. §2º. 
Qualquer alteração ao Regimento Interno dependerá da deliberação 
dos Conselheiros do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade 
Racial - COMPIR e posterior aprovação, por Decreto. Art. 29. Os ca-
sos omissos serão resolvidos por Resoluções do Conselho Municipal 
de Promoção da Igualdade Racial - COMPIR. Art. 30. Esta Lei entra 
em vigor na data de sua publicação. GABINETE DA PREFEITA MU-
NICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER-MA, AOS 17 DIAS DO MÊS DE 
OUTUBRO DE 2014. LUIZA MOURA DA SILVA ROCHA PREFEITA 
MUNICIPAL 

prefeitura Municipal de Matões do Norte

LEI MUNICIPAL N° 149/2014 AUTORIZA A DOAÇÃO DE UMA ÁREA 
DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA A COMPANHIA DE 
SANEAMENtO AMbIENtAL DO MArANHÃO E DÁ OUtrAS PrO-
VIDÊNCIAS. O PREFEITO MUNICIPAL MATÕES DO NORTE/MA, 
no uso de suas atribuições legais; FAZ SABER A TODOS OS HABI-
TANTES, QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE, 
Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei: 1.º - Fica o Poder Executivo Municipal auto-
rizado a fazer a doação de um imóvel, conforme Memorial Descritivo 
Partindo do Ponto M1 de coordenada inicial -03° 37’51,97”S e -44° 
33’ 29,63” W, com distância 20,30m do ponto M2, faz limite com a 
Av. São José, com azimute de 72° 47’ 45,86”. Do ponto M2 ao ponto 
M3, medindo 20,00m, com azimute de 159°12’33,31” faz limite com 
a 3ª Trav. do Campo. Do ponto M3 ao ponto M4, medindo 20,30m e 
azimute de 252°47’ 45,71”, faz limite com Área do Patrimônio Muni-
cipal. Do ponto M4 ao ponto M1 com distância de 20,00m e azimute 
de 339° 12’ 24,95”, onde fecha o limite com a Trav. do Trevo, em 
fechamento do polígono, e planta anexa pertencente ao Patrimônio 
Público Municipal para a Companhia de Saneamento do Maranhão. 
2.º - O imóvel referido no artigo anterior destina-se à execução de um 
projeto de Construção de um Reservatório Elevado de 150.000 litros. 
3.º - Se no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de 
publicação desta Lei, não se iniciarem as obras a que se refere o ar-
tigo anterior, o imóvel retornará ao Patrimônio Público Municipal. 4.º 
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 5.º - Revogam-
-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de 
Matões do Norte, Estado do Maranhão em 30 de Setembro de 2014. 
Solimar Alves de Oliveira Prefeito Municipal 

prefeitura Municipal de Alto parnaíba

Lei do Executivo nº 030/2014, de 28 de agosto de 2014 Estima a re-
ceita e fixa a despesa do Município de Alto Parnaíba para o exercício 
de 2015.O Prefeito do Município de Alto Parnaíba,Faço saber que a 
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei: 
Artigo 1º. O orçamento do Município de Alto Parnaíba para o exercí-
cio de 2015, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 32.242.000,00 
(trinta e dois milhões duzentos quarenta e dois mil reais). Artigo 2º. A 
receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especi-
ficações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando 
o seguinte desdobramento:Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 
4.320, art. 2º, § 1º, I)I - Administração Direta:Receitas Correntes R$ 
28.393.827,00 Receita Tributária R$ 971.690,50Receita de Contribui-
ções R$ 145.200,00Receita Patrimonial R$ 163.922,00Receita Agro-
pecuária R$ 12.523,50Receita de Serviços R$ 250.470,00Transfe-
rências Correntes R$ 30.536.878,90Outras Receitas Correntes R$ 
25.107,50Dedução p/ Forma. FUNDEB R$ - 3.711.965,40Receita de 
Capital R$ 3.848.173,00 Receita Total R$ 32.242.000,00 Artigo 3º. A 
despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros inte-
grantes desta Lei. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a:I - 
abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite de 100% 
(cem por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º observando-
-se o disposto no artigo 43 da Lei federal nº 4.320 de 17 de março de 
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1964.II - abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a 
denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o 
disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.III - remanejar recursos 
no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.Parágrafo único. 
Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:1 
- suprir insuficiência nas dotações de despesas a conta de recur-
sos vinculados;2 - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias 
relativas as despesas a conta de receitas próprias de autarquias, 
fundações e empresas dependentes.Artigo 5º. As fontes de recurso 
aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão se modificadas 
pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das 
necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo 
caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de 
recurso. Artigo 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar ope-
rações de créditos por antecipação da receita até o limite de 10% 
(dez por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições 
estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.
Artigo 7º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015.
Gabinete do Prefeito Municipal em Alto Parnaíba, Estado do Mara-
nhão, aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2014.Itamar Nunes 
Vieira Prefeito Municipal

LEI GERAL MUNICIPAL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - 
LEI DO EXECUTIVO Nº 031/2014. Institui no Município de Alto Par-
naíba o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas, em-
presas de pequeno porte e aos microempreendedores individuais, de 
que trata a Lei Complementar Federal nº. 123, de 14 de dezembro de 
2006, assim como as Leis Complementares nos 127, 128 e 147, con-
solidadas, e dá outras providências. A Câmara Municipal de Alto Par-
naíba aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei 
Complementar: Capítulo I Das disposições preliminares Artigo 1º. 
Esta lei regulamenta o tratamento jurídico diferenciado, simplificado 
e favorecido assegurado às microempresas (ME), empresas de pe-
queno porte (EPP), e aos microempreendedores individuais (MEI), 
doravante também denominados MPE, em conformidade com o que 
dispõe os artigos 146, III, d, 170, IX, e 179 da Constituição Federal e 
a Lei Complementar Federal nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
suas posteriores, criando o Estatuto da Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte. Artigo 2º. Esta lei possui os seguintes capítulos que 
tratam das suas respectivas normas:I – Das disposições 
preliminares;II. Da definição de microempresa e empresa de peque-
no porte;III – Da inscrição e baixa;IV – Dos tributos e das 
contribuições;V – Do acesso aos mercados;VI – Da fiscalização 
orientadora;VII – Do associativismo;VIII– Do estímulo ao crédito e à 
capitalização;IX – Do estímulo à inovação;X – Do acesso à justiça;XI 
– Do apoio e da representação;XII – Da educação empreendedora; 
XIII – Do estímulo à formalização de empreendimentos;XIV – Da 
agropecuária e dos pequenos produtores rurais;XV – Do turismo e 
suas modalidades XVI – Do fomento às incubadoras e aos distritos 
empresariais de microempresas e empresas de pequeno porte XVII 
– Das disposições finais e transitórias.Artigo 3º. A administração pú-
blica municipal poderá criar o Comitê Gestor Municipal da Micro e 
Pequena Empresa, composto: I. por representantes da administra-
ção pública municipal;II – por representantes indicados por entidades 
de âmbito municipal de representação empresarial com notó¬ria atu-
ação local;§ 1º O Comitê Gestor Municipal da Micro e Pequena Em-
presa terá como função principal assessorar e auxiliar a administra-
ção municipal na implantação desta lei. § 2º O Comitê Gestor 
Municipal será responsável por realizar estudos ne¬cessários à im-
plantação da unicidade do processo de registro, legalização e baixa 
das MPE locais, devendo para tanto articular as competências da 
administração pública municipal com as dos demais órgãos de ou-
tras esferas públicas envolvidas na for¬malização empresarial, bus-
cando, em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, de 
modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do 
processo, sob a perspec¬tiva do usuário.§ 3º. Este Comitê tem auto-
nomia para definir sua forma de trabalho, devendo realizar reuniões 
ordi¬nárias com convocação de todos os seus membros.§ 4º A com-
posição e funcionamento do Comitê Gestor Municipal da Micro e Pe-
quena Empresa deverá ser regulamentado por meio de Decreto. Ar-

tigo 4º. Caberá ao Poder Público Municipal designar Agente de 
Desenvolvimento para a efetivação do disposto nesta Lei Comple-
mentar, observadas as especificidades locais. § 1º A função de Agen-
te de Desenvolvimento caracteriza-se pelo exercício de articulação 
das ações públicas para a promoção do desenvolvimento local e ter-
ritorial, mediante ações locais ou comunitárias, individuais ou coleti-
vas, que visem ao cumprimento das disposições e diretrizes contidas 
na Lei Complementar 123/2006. § 2º O Agente de Desenvolvimento 
deverá preencher os requisitos previstos no Art. 85-A, § 2º da Lei 
Complementar 123/2006 e suas futuras alterações. § 3º O Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, juntamente com 
as entidades municipalistas e de apoio e representação empresarial, 
prestarão suporte aos referidos agentes na forma de capacitação, 
estudos e pesquisas, publicações, promoção de intercâmbio de infor-
mações e experiências. Capítulo II Da definição de microempresa, 
empresa de pequeno porte e do microempreendedor individual Artigo 
5º. Para os efeitos desta lei, ficam adotados na íntegra os parâmetros 
de definição de microempresa (ME) e empresa de pequeno porte 
(MPE) e Microempreendedor Individual (MEI) constantes do Capítulo 
II e do parágrafo primeiro do artigo 18. A da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, bem como as alterações que vie-
rem a ser feitas por resoluções do Comitê Gestor Federal. Capítulo III 
Da inscrição e baixa Artigo 6º. O município deverá utilizar o Cadastro 
Sincronizado Nacional, e para isso terá que firmar convênios com a 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Junta Comercial do Estado. 
Parágrafo Único. A operacionalização e utilização do Cadastro Sin-
cronizado Nacional estarão condicionadas aos ajustes técnicos e 
aparelhamento da prefeitura, necessários para iniciar os processos 
de formatação de sistemas e para a efetiva disponibiliza¬ção para os 
beneficiários. Artigo 7º. A administração pública municipal poderá 
criar e colocar em funcionamento a Sala do Empreendedor, com a 
finalidade de ofertar os seguintes serviços: I – Concentrar o atendi-
mento ao público no que se refere a todas as ações burocráticas 
necessárias à abertura, regularização e baixa no município de em-
presários e empresas, inclusive as ações que envolvam órgãos de 
outras esferas públicas, de modo a evitar a duplicidade de exigências 
e garantir a linearidade e agilidade do processo na perspectiva do 
usuário; II – Disponibilizar todas as informações prévias necessárias 
ao em¬presário para que ele se certifique, antes de iniciar o processo 
de abertura da empresa, de que não haverá restrições relativas à sua 
escolha quanto ao tipo de negócio, local de funciona¬mento e razão 
social, bem como das exigências legais a serem cumpridas nas esfe-
ras municipal, estadual e federal, tanto para abertura quanto para o 
funcionamento e baixa da empresa;III – Disponibilizar referências ou 
prestar atendimento consultivo para empresários e demais interessa-
dos em informações de natu¬reza administrativa e mercadológica;IV 
– Disponibilizar acervos físicos e eletrônicos sobre os principais ra-
mos de negócios instalados no município;V – Disponibilizar informa-
ções atualizadas sobre captação de cré¬dito pelas MPE;VI – Dispo-
nibilizar as informações e meios necessários para fa¬cilitar o acesso 
das MPE locais aos processos licitatórios de compras públicas no 
âmbito municipal, estadual e federal.Parágrafo Único. Para o dispos-
to nesse artigo, a administração pú¬blica municipal poderá se valer 
de convênios com outros órgãos públicos e instituições de represen-
tação e apoio às MPE. Artigo 8º. Os requisitos de segurança sanitá-
ria, metrologia, con¬trole ambiental e prevenção contra incêndios, 
para os fins de registro e legalização de empresários e pessoas jurí-
dicas, deverão ser simplificados, racionalizados e uniformiza¬dos 
pelos órgãos envolvidos na abertura e fechamento de empre¬sas, no 
âmbito de suas competências. Artigo 9º. A Administração Pública 
emitirá Alvará de Funcionamento Provisório, que permitirá o início de 
operação do estabelecimento imediatamente após o ato de registro, 
exceto nos casos em que o grau de risco da atividade seja conside-
rado alto. Parágrafo único. Nos casos referidos no caput deste artigo, 
poderá o Município conceder Alvará de Funcionamento Provisório 
para o microempreendedor individual, para microempresas e para 
empresas de pequeno porte: I – instaladas em áreas desprovidas de 
regulação fundiária legal ou com regulamentação precária; ou II – em 
residência do microempreendedor individual ou do titular ou sócio da 
microempresa ou empresa de pequeno porte, na hipótese em que a 
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atividade não gere grande circulação e aglomeração de pessoas. Ar-
tigo 10. A administração pública municipal e seus órgãos e entidades 
municipais competentes definirão as atividades cujo grau de risco 
seja considerado alto e que exigirão vistoria prévia, no prazo de 60 
(sessenta) dias após a promulgação desta lei. Artigo 11. O Alvará 
Provisório será declarado nulo se:I – Expedido com inobservância de 
preceitos legais e regulamen¬tares;II – Ficar comprovada a falsidade 
ou inexatidão de qualquer de¬claração ou documento ou o descum-
primento do termo de responsabilidade firmado.Parágrafo Único. 
Será pessoalmente responsável pelos danos causados à empresa, 
município e terceiros os empresários que tiverem seu Alvará Provisó-
rio declarado nulo por se enquadrarem no item II do artigo anterior. 
Artigo 12. O processo de registro do Microempreendedor Individual, 
de que trata o art. 18.A da Lei Complementar 123/2006, deverá ter 
trâmite especial para o empreendedor, na forma a ser disciplinada 
pelo Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do 
Registro e da Legalização de Empresas e Negócios. Artigo 13. Ficam 
reduzidos a 0 (zero) os valores referentes a taxas, emolumentos e 
demais custos relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao alvará, 
à licença, ao cadastro e aos demais itens relativos ao processo de 
registro do Microempreendedor Individual. Artigo 14. O registro dos 
atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas) referentes 
a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão municipal en-
volvido no registro empresarial e na abertura da empresa ocorrerão 
independentemente da regu-laridade de obrigações tributárias, pre-
videnciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias do empresário, 
da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de 
que participem, sem pre¬juízo das responsabilidades do empresário, 
dos sócios ou dos ad¬ministradores por tais obrigações, apuradas 
antes ou após o ato de extinção.§ 1º A baixa referida no caput deste 
artigo não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados 
impostos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da 
simples falta de recolhimento ou da prática, comprovada e apurada 
em processo administrativo ou judicial, de outras irregularidades pra-
ticadas pelos empresários, pelas microempresas, pelas empresas de 
pequeno porte ou por seus sócios ou administradores.§ 2º A solicita-
ção de baixa na hipótese prevista no caput deste artigo importa res-
ponsabilidade solidária dos titulares, dos sócios e dos administrado-
res do período de ocorrência dos respectivos fatos geradores. Artigo 
15. Fica vedada a instituição de qualquer tipo de exigência de natu-
reza documental ou formal, restritiva ou condicionante, pelos órgãos 
envolvidos na abertura e fechamento de empresas, que exceda o 
estrito limite dos requisitos pertinentes à essência do ato de registro, 
alteração ou baixa da empresa.Capítulo IV Dos tributos e das contri-
buições Artigo 16. O recolhimento do Imposto sobre Serviços de 
Qual¬quer Natureza (ISSQN) das empresas optantes pelo Regime 
Espe¬cial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições de-
vidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples 
Na¬cional) passa a ser feito como dispõe a Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, no seu capítulo IV e suas altera-
ções pela Lei Complementar n.o 147, de 07 de agosto de 2014. Arti-
go 17. O Microempreendedor Individual poderá recolher os impostos 
e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos 
mensais, independentemente da receita bruta por ele auferida no 
mês, obedecidas as normas específicas previstas nos arts. 18.A, 
18.B e 18.C da Lei Complementar nº 123/2006, na forma regulamen-
tada pelo Comitê Gestor. Artigo 18. Poderá o Executivo, de forma 
unilateral e diferenciada para cada ramo de atividade, conceder re-
dução do ISS devido por microempresa ou empresa de pequeno por-
te, hipótese em que será realizado ajuste do valor a ser recolhido. 
Artigo 19. O Município poderá estabelecer, independentemente da 
receita bruta recebida no mês pelo contribuinte, valores fixos men-
sais para o recolhimento do ISS devido por microempresa que tenha 
auferido receita bruta, no ano calendário anterior, de até R$ 
120.000,00 (cento e vinte mil reais), ficando a microempresa sujeita 
a esses valores durante todo o ano calendário, conforme dispõe o 
artigo 18, § 18º, da Lei Complementar 123/2006. Artigo 20. Poderá 
ser concedido parcelamento, em até 60 (sessenta) parcelas mensais 
e sucessivas, dos débitos relativos ao ISSQN e aos demais débitos 
com o município, de responsabilidade da microempresa ou empresa 

de pequeno porte.§ 1º. O valor mínimo da parcela mensal será de R$ 
50,00.§ 2º. Esse parcelamento alcança inclusive débitos inscritos em 
dívida ativa.§ 3º. A inadimplência de 03 (três) parcelas consecutivas 
é causa de rescisão do parcelamento, mediante notificação. Capítulo 
V Do acesso aos mercados Artigo 21. Nas contratações da adminis-
tração pública munici¬pal deverá ser concedido tratamento diferen-
ciado e simplifica¬do para as MPE objetivando a promoção do de-
senvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a 
amplia¬ção da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inova-
ção tecnológica. Artigo 22. Para a ampliação da participação das 
MPE nas licita¬ções públicas, a administração pública municipal de-
verá atuar de forma proativa no convite às MPE locais e regionais 
para participarem dos processos de licitação. Artigo 23. As microem-
presas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação 
em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição. § 1º. Havendo alguma restrição 
na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 
5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que o propo¬nente for declarado o vencedor do certame, prorrogá-
veis por igual período, a critério da administração pública, para a 
re¬gularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou po¬sitivas 
com efeito de certidão negativa.§ 2º. A não regularização da docu-
mentação no prazo previsto no § 1º deste artigo implicará decadên-
cia do direito à contra-tação, sendo facultado à Admi¬nistração con-
vocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação. Artigo 24. Nas licita-
ções será assegurado, como critério de de-sempate, preferência de 
contratação para as microempresas e em¬presas de pequeno por-
te.§ 1º. Entende-se por empate aquelas situações em que as 
propos¬tas apresentadas pelas microempresas e empresas de 
peque¬no porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores 
à proposta mais bem classificada.§ 2º. Na modalidade de pregão, o 
intervalo percentual estabele¬cido no § 1º deste artigo será de até 
5% (cinco por cento) superior ao melhor preço e/ou menor lance. 
Artigo 25. Ocorrendo o empate citado nos §§ 1º e 2º do artigo 24, o 
procedimento será o seguinte: I – A microempresa ou empresa de 
pequeno porte mais bem clas¬sificada poderá apresentar proposta 
de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação 
em que será adju¬dicado em seu favor o objeto licitado; II – Não 
ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na forma do inciso I do caput deste artigo, serão convocadas 
as remanescentes que porventura se enqua¬drem na hipótese dos 
§§ 1º e 2º do art. 24 desta lei, na ordem classificatória, para o exercí-
cio do mesmo direito;III – No caso de equivalência dos valores apre-
sentados pelas mi¬croempresas e empresas de pequeno porte que 
se encon¬trem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do artigo 
24 desta lei, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.§ 1º. Na hipóte-
se da não contratação nos termos previstos no ca¬put deste artigo, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 
vencedora do certame.§ 2º. O disposto no artigo 24 somente se apli-
cará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte.§ 3º. No caso de pre-
gão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem clas-
sificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo 
máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob 
pena de preclusão.Artigo 26. Para o cumprimento do disposto no art. 
47 da Lei Complementar 147/2014, administração pública municipal: 
I – deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à 
participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos 
itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais);II – poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à 
aquisição de obras e serviços, exigir dos licitantes a subcontratação 
de microempresa ou empresa de pequeno porte;III – deverá estabe-
lecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, 
cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contrata-
ção de microempresas e empresas de pequeno porte.§ 1º. Na hipó-
tese do inciso II do caput deste artigo, os empenhos e pagamentos 
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do órgão ou entidade da administração públi¬ca municipal poderão 
ser destinados diretamente às microempresas e empresas de pe-
queno porte subcontratadas.§ 2o. Os benefícios referidos no caput 
deste artigo poderão, justificadamente, estabelecer a prioridade de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte 
sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) 
do melhor preço válido”. Artigo 27. Não se aplica o disposto no artigo 
26 desta lei quando: I – Os critérios de tratamento diferenciado e 
simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte 
não forem ex¬pressamente previstos no instrumento convocatório;II 
– Não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos en-
quadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte se-
diados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências 
estabelecidas no instrumento convocatório;III – O tratamento diferen-
ciado e simplificado para as microem¬presas e empresas de peque-
no porte não for vantajoso para a administração pública ou represen-
tar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;IV 
– A licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arti¬gos 24 
e 25 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Artigo 28. Para contri-
buir para a ampla participação nos processos licitatórios, o Município 
deverá:I – instituir e manter atualizado cadastro das microempresas 
e empresas de pequeno porte sediadas localmente ou na região, 
com a identificação das linhas de fornecimento de bens e serviços, 
de modo a possibilitar a divulgação das licitações, além de estimular 
o cadastramento destas empresas no processo de compras 
públicas;II – divulgar as compras públicas a serem realizadas, com 
previsão de datas das contratações, no sítio oficial do município, em 
murais públicos, jornais ou outras formas de divulgação, inclusive 
junto às entidades de apoio e representação das microempresas e 
das pequenas empresas para divulgação em seus veículos de comu-
nicação; III – padronizar e divulgar as especificações dos bens e ser-
viços a serem contratados, de modo a orientar as microempresas e 
empresas de pequeno porte e facilitar a formação de parcerias e 
subcontratações.Artigo 29. A aquisição de gêneros alimentícios, sal-
vo razões preponderantes, devidamente justificadas, deverá ser pla-
nejada de forma a considerar a capacidade dos fornecedores para 
disponibilizar produtos frescos e a facilidade de entrega nos locais de 
consumo, de forma a evitar custos com transporte e armazenamen-
to. Parágrafo único. Preferencialmente, a alimentação fornecida ou 
contratada por parte dos órgãos da Administração terá o cardápio 
padronizado e a alimentação balanceada com gêneros usuais do 
município ou da região. Capítulo VI Da fiscalização orientadora Artigo 
30. A fiscalização, no que se refere aos aspectos metrológicos, sani-
tários, ambientais e de segurança das micro-empresas e empresas 
de pequeno porte, deverá ter natureza prioritaria¬mente orientadora, 
quando a atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de 
risco compatível com esse procedimento.§ 1º. Será observado o cri-
tério de dupla visita para lavratura de au¬tos de infração, salvo na 
ocorrência de falta de reincidência, fraude, resistência ou embaraço 
à fiscalização. § 2º. Nas ações de fiscalização poderão ser lavrados, 
se necessários, termos de ajustamento de conduta.§ 3º. O disposto 
neste artigo não se aplica ao processo administra¬tivo fiscal relativo 
a tributos.Capítulo VII Do associativismo Artigo 31. O Poder Executi-
vo poderá adotar mecanismos de incentivo à formação e funciona-
mento de cooperativas e associações no Município, por meio do:I – 
estímulo à forma cooperativa de organização social, econômica e 
cultural nos diversos ramos de atuação, com base nos princípios 
gerais do associativismo e na legislação vigente;II – estabelecimento 
de mecanismos de triagem e qualificação da informalidade, para im-
plementação de associações e sociedades cooperativas de trabalho, 
visando à inclusão da população do município no mercado produtivo, 
fomentando alternativas para a geração de trabalho e renda;III – cria-
ção de instrumentos específicos de estímulo à atividade associativa 
e cooperativa destinadas à produção e comercialização para o mer-
cado interno e para exportação;Artigo 32. O Poder Executivo munici-
pal poderá incentivar a formação de arranjos produtivos locais, para 
incrementar a articulação, interação, cooperação e aprendizagem 
entre as micro e pequenas empresas pertencentes à uma mesma 
cadeia produtiva. Capítulo VIII Do estímulo ao crédito e à capitaliza-
ção Artigo 33. A administração pública municipal, para estimular o 

acesso ao crédito e à capitalização dos microempreendedores indivi-
duais, das microempresas e das empresas de pequeno porte, incen-
tivará a instalação e funcionamento de cooperativas de crédito, ou-
tras instituições públicas e privadas de micro finanças e de sociedades 
de garantia de crédito em seu território. Artigo 34. Fica O Executivo 
Municipal autorizado a celebrar parcerias com o Governo do Estado 
e com o Governo Federal destinado à concessão de crédito a Micro-
empresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores 
Individuais instalados no município, por meio de convênios com ins-
tituições financeiras e não financeiras autorizadas a atuar com o seg-
mento de micro e pequenas empresas. Capítulo IX Do estímulo à 
inovação Artigo 35. A administração pública municipal fica autorizada 
a conceder os seguintes benefícios, com o objetivo de estimular e 
apoiar a instalação de condomínios de MPE e incubadoras no muni-
cípio, que sejam de base tecnológica conforme os parâmetros defini-
dos pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e que sejam de 
caráter estratégico para o muni¬cípio:I – Isenção do Imposto Sobre a 
Propriedade Territorial e Urbana (IPTU) pelo prazo de até 02 (dois) 
ano(s) incidentes sobre a construção ou acréscimos realizados no 
imóvel, inclusive quan¬do se tratar de imóveis locados, desde que 
esteja previsto no contrato de locação que o recolhimento do referido 
imposto é de responsabilidade do locatário;II – Isenção por 02 (dois) 
anos de todas as taxas municipais, atuais ou que venham a ser cria-
das.Artigo 36. A administração pública municipal fica autorizada a 
incentivar, apoiar e criar, de forma isolada ou em parceria com 
ou¬tras instituições públicas ou privadas, os seguintes instrumentos 
de apoio à inovação tecnológica: I. O Fundo Municipal de Inovação 
Tecnológica da Micro e Peque¬na Empresa, com o objetivo de fo-
mentar a inova¬ção tecnológica nas MPE locais;II. Incubadoras de 
empresas de base tecnológica com o objetivo de incentivar e apoiar 
a criação, no município, de empresas de base tecnológica;III – Par-
ques Tecnológicos com o objetivo de incentivar e apoiar a criação e 
a instalação, no município, de empresas de base tecnológica.Artigo 
37. Os órgãos e entidades pú¬blicas municipais, que atuam com foco 
em pesquisa e desenvolvimento tecno¬lógico, terão por meta efetuar 
a aplicação de, no mínimo 20% (vinte por cento) de seus investimen-
tos em projetos de inovação tecnológica das MPE do município. Ca-
pítulo X Do acesso à justiça Artigo 38. O Município poderá realizar 
parcerias com entidades de classe, instituições de ensino superior, 
ONGs, Ordem dos Advogados do Brasil – OAB e outras instituições 
semelhantes, a fim de orientar e facilitar às empresas de pequeno 
porte e microempresas o acesso ao juizado especial, priorizando a 
aplicação do disposto no artigo 74 da Lei Complementar n. 123/ 
2006. Artigo 39. Poderá o Município celebrar parcerias com entida-
des locais, objetivando estimular a utilização dos institutos de conci-
liação prévia, mediação e arbitragem para solução de conflitos envol-
vendo as empresas de pequeno porte e microempresas localizadas 
em seu território. § 1º. O estímulo a que se refere o caput deste artigo 
compreenderá campanhas de divulgação, serviços de esclarecimen-
to e tratamento diferenciado, simplificado e favorecido no tocante aos 
custos administrativos e aos honorários cobrados.§ 2º. Com base no 
caput deste artigo, o Município também poderá formar parceria com 
o Poder Judiciário, OAB e Universidades, com a finalidade de criar e 
implantar o Setor de Conciliação Extrajudicial, bem como postos 
avançados do mesmo. Capítulo XI Do apoio e da representação Arti-
go 40. Para o cumprimento do disposto nesta lei, bem como para 
desenvolver e acompanhar políticas públicas voltadas às MPE, a ad-
ministração pública municipal poderá incentivar e apoiar a criação de 
Fórum Municipal, com a participação dos representantes dos órgãos 
públicos e das entidades vinculadas ao setor empresarial urbano e 
rural, além de estimular a participa¬ção dos mesmos em fóruns re-
gionais e estaduais. Capítulo XII Da educação empreendedora Artigo 
41. A administração pública municipal poderá promover parcerias 
com instituições públicas e privadas para o desenvolvimento de pro-
jetos que tenham por objetivo valorizar o papel do empreendedor, 
disseminar a cultura empreendedora e despertar vocações empresa-
riais, ficando autorizado a:I. Firmar parcerias ou convênios com insti-
tuições públicas e privadas para o desenvolvimento de projetos edu-
cacionais, com foco em gestão de pequenos negócios, associativismo, 
cooperativismo, empreendedorismo e temas afins, nas escolas do 
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município, visando difundir a cultura empreendedora.§ 1º O disposto 
neste artigo compreende ações de caráter curricular ou extracurricu-
lar voltadas a alunos das escolas públicas e privadas do Município.§ 
2º Os projetos referentes a esse artigo também poderão assumir a 
forma de fornecimento de cursos de qualificação, concessão de bol-
sas de estudo, complementação de ensino básico público, ações de 
capacitação de professores, e outras ações que o Poder Público Mu-
nicipal entender cabíveis para estimular a educação empreendedora. 
Artigo 42. Fica o Poder Público Municipal autorizado a realizar ações 
de inclusão digital, com o objetivo de promover o acesso de micro e 
pequenas empresas do Município às novas tecnologias da informa-
ção e comunicação e a implantar programa para fornecimento de si-
nal da rede mundial de computadores em banda larga, via cabo, rá-
dio ou outra forma.§ 1º Compreendem-se como ações de inclusão 
digital deste artigo:I. a abertura ou destinação e manutenção de es-
paços públicos dotados de computadores para acesso gratuito à 
Internet;II. o fornecimento de serviços integrados de qualificação e 
orientação;III. a divulgação e a facilitação do uso de serviços públi-
cos oferecidos por meio da Internet.Capítulo XIII Do estímulo à for-
malização de empreendimentos Artigo 43. Com o objetivo de incenti-
var a regularização das atividades empresariais no município, fica o 
Poder Executivo Municipal autorizado a conceder às pessoas físicas 
ou jurídicas que desempenham atividades econômicas, que espon-
taneamente, no prazo de 60 (sessenta) dias após a promulgação 
desta lei, providenciarem sua regularização, os seguintes benefícios: 
I - Ficarão eximidas de quaisquer penalidades referentes ao período 
de informalidade, II - Terão reduzidos a 0 (zero) os valores referentes 
a taxas, emolumentos e demais custos relativos à abertura, à inscri-
ção, ao registro, ao alvará, à licença, ao cadastro e aos demais itens 
relativos ao processo de registro.III - Receberão orientação quanto à 
atividade ou situação em que se encontra o empreendimento em re-
lação a aspectos trabalhistas, metrológicos, sanitários, ambientais e 
de segurança.IV - Usufruirão de todos os serviços ofertados pela 
Sala do Empreendedor, descritos no artigo 7º. desta lei. Parágrafo 
único. Para os fins deste artigo, consideram-se informais as ativida-
des econômicas em funcionamento que não estejam inscritas no Ca-
dastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e no Cadastro de Contri-
buintes do município.Capítulo XIV Dos pequenos produtores rurais 
Artigo 44. A administração pública municipal fica autorizada a firmar 
parcerias e formalizar convênios com órgãos públicos com foco no 
agronegócio, entidades de pesquisa e assistência técnica rural e ins-
tituições afins, com o objetivo de melhorar a produtivi¬dade e a qua-
lidade produtiva dos pequenos empreendimentos rurais, mediante 
aplicação de conhecimento técnico na atividade dos pequenos pro-
dutores.§ 1º. Das parcerias referidas neste artigo poderão fazer parte 
sindicatos rurais, cooperativas e entidades da iniciativa privada que 
tenham condições de contribuir para a implementação de projetos, 
mediante geração e disseminação de conhecimento, fornecimento 
de insumos a pequenos produtores rurais; contratação de serviços 
para a locação de máquinas, equipamentos e abastecimento; e ou-
tras atividades rurais de interesse comum.§ 2º. Poderão receber os 
benefícios das ações referidas no caput deste artigo, pequenos pro-
dutores rurais que, em conjunto ou isoladamente, tiverem seus res-
pectivos planos de melhoria aprovados pelo órgão ou secretaria 
competente da Administração Pública Municipal.§ 3º. Estão compre-
endidas no âmbito deste artigo atividades para conversão do sistema 
de produção convencional para sistema de produção orgânico, en-
tendido como tal aquele no qual se adotam tecnologias que otimizam 
o uso de recursos naturais com objetivo de promover a auto-susten-
tação, a minimização da dependência de energias não renováveis, a 
eliminação do emprego de agrotóxicos, e de outros insumos artifi-
ciais tóxicos e de radiações ionizantes em qualquer fase do processo 
de produção e armazenamento dos gêneros alimentícios.Capítulo 
XV Do turismo e suas modalidades Artigo 45. O Poder Público Muni-
cipal poderá promover parcerias com órgãos governamentais e não 
governamentais, entidades de apoio ao desenvolvimento do turismo 
sustentável, Circuitos Turísticos e outras instâncias de governança, 
que visem à melhoria da produtividade e da qualidade de produtos 
turísticos do município.§ 1º. Das parcerias referidas neste artigo po-
derão fazer parte Associações e Sindicatos de classe, cooperativas e 

entidades da iniciativa privada que tenham condições de contribuir 
para a implementação de projetos, mediante geração e dissemina-
ção de conhecimento, fornecimento de insumos às ME, EPP e em-
preendedores rurais especificamente do setor.§ 2º. Poderão receber 
os benefícios das ações referidas no caput deste artigo os pequenos 
empreendimentos do setor turístico, legalmente constituídos, e que 
tenham realizado seu cadastro junto ao Ministério do Turismo, atra-
vés do CADASTUR ou outro mecanismo de cadastramento que ve-
nha substituí-lo.§ 3º. Competirá à Secretaria Municipal de Turismo, 
juntamente com o COMTUR. Conselho Municipal de Turismo, disci-
plinar e coordenar as ações necessárias à consecução dos objetivos 
das parcerias referidas neste artigo, atendidos os dispositivos legais 
pertinentes.§ 4º. O Município concentrará seus esforços no sentido 
de promover o desenvolvimento do turismo nas modalidades carac-
terísticas da região. Capítulo XVI Do fomento às incubadoras e aos 
distritos empresariais de microempresas e empresas de pequeno 
porte Artigo 46. O Poder Público Municipal poderá instituir incubado-
ras de empresas, com a finalidade de apoiar o desenvolvimento de 
microempresas, de empresas de pequeno porte e de microempreen-
dedores individuais de diversos ramos de atividade.§ 1º. As ações 
vinculadas à operação de incubadoras serão executadas em local 
especificamente destinado para tal fim, ficando a critério da Adminis-
tração Pública incorrer nas despesas com aluguel, manutenção do 
prédio, fornecimento de água e demais despesas de infraestrutura.§ 
2º. O prazo máximo de permanência na incubadora será de 2 (dois) 
anos, para que as empresas atinjam suficiente capacitação técnica, 
independência econômica e comercial. Findo este prazo, as empre-
sas participantes se transferirão para áreas de seus domínios. Artigo 
47. O Poder Público Municipal poderá criar distritos empresariais es-
pecíficos para instalação de micro e pequenas empresas, a ser regu-
lamentado por lei municipal específica, que estabelecerá local e con-
dições para ocupação dos lotes a serem ocupados. Capítulo XVII 
Disposições finais e transitórias Artigo 48. O Poder Público Municipal 
deverá prever nos instrumentos de planejamento de ações governa-
mentais, os recursos financeiros, materiais e humanos com a finali-
dade de possibilitar a plena aplicação desta lei. Artigo 49. Fica o Po-
der Executivo municipal autorizado a celebrar convênios e demais 
instrumentos públicos, na forma da Lei, visando a participação e a 
cooperação de instituições públicas e privadas que possam contri-
buir para o alcance dos resultados almejados pelas políticas públicas 
estabelecidas nesta Lei.Artigo 50. Todos os órgãos vinculados à Ad-
ministração Pública municipal deverão incorporar em seus procedi-
mentos, no que couber, o tratamento diferenciado e facilitador às 
microempresas e empresas de pequeno porte.§ Único: O Poder Exe-
cutivo deverá dar ampla divulgação do teor e benefícios desta lei 
para a sociedade, com vistas a sua plena aplicação. Artigo 51. Fica 
instituído o “Dia Municipal da Micro e Pequena Empresa”, que será 
em 05 de outubro de cada ano. Parágrafo único. Nesse dia, será re-
alizado evento público, em que serão ouvidas lideranças empresa-
riais e debatidas propostas para fomento dos pequenos negócios e 
para melhoria da legislação municipal aplicada às microempresas e 
empresas de pequeno porte. Artigo 52. Esta lei entra em vigor na 
data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Par-
naíba, Estado do Maranhão, em 13 de Outubro de 2014, 192º da In-
dependência, 125º da República e 148º da fundação de Alto Parnaí-
ba. ITAMAR NUNES VIEIRA- Prefeito Municipal-

LEI DO EXECUTIVO Nº 032/2014. Autoriza o Poder Executivo proce-
der com a regularização fundiária de lotes urbanos e dá outras provi-
dencias. O Prefeito Municipal de Alto Parnaíba, Estado de Maranhão, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 
Art. 1º: Fica o Poder Executivo autorizado a proceder a doação para 
efeitos de regularização fundiária de lotes urbanos a seguir descrimi-
nados: I - Uma área de terras de 2.072,64 (dois mil e setenta e dois e 
sessenta e quatro centímetros ) metros quadrados, localizada nesta 
cidade, na Av. Rio Parnaíba – Bairro Santo Antônio, com os seguintes 
limites: “ Começa no ponto M1, com coordenadas E=393.957,00m e 
N=8.992.958,00m, confrontando com Jacione Nunes Santos com o 
seguinte azimute e distância; 0º00’00” e 82,00m, até o ponto M2, co-
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ordenadas E=396.957,00m e N=8.993.040,00m; confrontando com 
a Av. Intendente Odonel Brito, com o seguinte azimute e distância: 
270º00’00” e 28,00m, até o ponto M3, coordenadas E=396.923,00m 
e N=8.993.040,00m; confrontando com Maria do Socorro Rocha com 
o seguinte azimute e distância: 178º31”03” e 71,00m, até o ponto 
M4, coordenadas E=396.924,84m e N=8.992.969,02m; confrontando 
com a Av. Rio Parnaíba, com azimute de 180º55’08” por uma dis-
tância de 27,00m, até o ponto M1, onde teve início essa descrição. 
I - A: O lote urbano objeto dessa autorização constitui uma posse 
mansa e pacífica há mais de 20 anos, atualmente exercida pelo Sr. 
GREGÓRIO SKURA. II – Um lote urbano com 719,00 m² (setecentos 
e dezenove) metros quadrados localizada nesta cidade, na Av. Luiz 
Carvalho – Bairro Santo Antônio, com os seguintes limites: “Partiu 
em limite com o terreno de Deusilene Nunes Maciel com o Azimute 
de 157º57’49”, com 45,50 metros; deixando de limitar com o terreno 
de Deusilene Nunes Maciel e passando a limitar com o terreno de Te-
rezinha Amorim Moreira, com o Azimute de 78º04’30”, com 15,50me-
tros; deixando de limitar com Terezinha Amorim Moreira e passando 
a limitar com o terreno de Elson Fernandes de Sousa com o Azimute 
de 338º00’53” com 48,50 metros; Dalí limitando pela Rua Luís car-
valho com azimute de 246º48’05” com 15,30 metros; encontrando o 
ponto de partida e fechando o polígono com 124,80 metros e abran-
gendo uma área com 719,00 m² (setecentos e dezenove) metros qua-
drados. II - A: O lote urbano objeto dessa autorização constitui uma 
posse mansa e pacífica do Senhor REGINALDO DA SILVA GLÓRIA, 
adquirida por Compra ao senhor José de Carvalho em 22/11/2002. 
III – Um lote urbano com 27.372,00 m² (vinte e sete mil, trezentos e 
setenta e dois) metros quadrados localizada nesta cidade, na Rua 
Sem Nome – Bairro Santa Cruz, com os seguintes limites: “Inicia-se a 
descrição deste perímetro no vértice de coordenadas E: 397393 e N: 
8993474 (sad 69) cravado no limite com terreno de Bartolomeu Pau-
lo da Silva e segue limitando com o mesmo com Azimute e distância 
de 31º14’41” com 83,93 metros, daí passa a limitar com terreno de 
Sérgio Celestino da Silva com azimute e distância de 294º48’10” com 
32,00 metros, daí passa a limitar com terreno de Maria Solimar Ri-
beiro com azimute e distância de 294º48’10” com 13,00 metros, daí 
passa a limitar com terreno de Maria Eulina Pinheiro Martins com 
azimute e distância de 15,00 metros, daí passa a limitar com terre-
no de Miguel Mendes Rego com azimute e distância de 294º48’10” 
com 55,00 metros, daí passa a limitar com terreno de Nilmar Costa 
Jesus com azimute e distância de 294º48’10” com 31,00 metros, daí 
passa a limitar com a Rua sem nome com azimute e distância de 
213º24’49” com 172,51 metros; 119º12’40” com 106,55 metros, daí 
passa a limitar com terreno de Deusdedith Dias Ferrer com azimute e 

distância de 118º23’24” com 42,06 metros; 33º24’28” com 56,30 me-
tros; 101º46’06” com 22,66 metros, daí passa a limitar com terreno 
de Fernando Rodrigues com azimute e distância de 101º46’06” com 
10,76 metros, daí passa a limitar com terreno de espólio de Moisés 
Brito do Amorim com azimute e distância de 20º56’45” com 41,22 
metros, daí passa a limitar com terreno de Bartolomeu Paulo da Silva 
com azimute e distância de 280º01’39” com 24,83 metros, encon-
trando o ponto de partida e fechando seu perímetro com 706,82 e 
abrangendo uma área de 27.372,00 m². III - A: O lote urbano objeto 
dessa autorização constitui uma posse mansa e pacífica da Senhora 
MICOL DE OLIVEIRA BORGES. IV – Um lote urbano com 724,78 
m² (Setecentos e vinte e quatro e setenta e oito centímetros) metros 
quadrados localizada nesta cidade, na Avenida Tocantins – Bairro 
Santo Antonio, com os seguintes limites: “Inicia-se a descrição deste 
perímetro no limite com a Avenida Tocantins e segue por esta com 
Azimute e distância de 258º12’53” com 15,00 metros, daí passa a 
limitar com terreno de Terezinha dos Reis Maciel Coelho com azimu-
te e distância de 162º22’06” com 61,00 metros, daí passa a limitar 
com terreno de Antonio Rodrigues Maciel com azimute e distância 
de 73º50’08” com 09,00 metros, daí passa a limitar com terreno de 
Raimundo Nonato Rosa Filho com azimute e distância de 348º01’21” 
com 60,00 metros, encontrando o ponto de partida e fechando seu 
perímetro com 145,00 e abrangendo uma área de 724,78 m². IV - A: 
O lote urbano objeto dessa autorização constitui uma posse mansa 
e pacífica do Senhor ANTONIO RODRIGUES MACIEL, adquirido por 
doação do senhor Sebastião Jorge Maciel e herdeiros da Sra. Joana 
Batista Rodrigues Maciel. Art. 2º: Os imóveis objetos da presente au-
torização deverão ser escriturados diretamente aos Proprietários, ou 
a quem estes indicarem, através de Escritura Pública, no prazo máxi-
mo de 60 dias, prorrogável pelo mesmo período, sendo que todas as 
despesas para a transmissão correrão por conta destes. Parágrafo 
Único: Para a efetivação da referida regularização fundiária, ficam os 
proprietários dos imóveis obrigados a responder por qualquer vício 
e demandas judiciais que por ventura aconteça. Art. 3º: Os proprie-
tários dos imóveis objeto da presente autorização legislativa ficam 
obrigados a recolher aos cofres públicos junto ao Setor Tributário 
deste município ao que se refere a laudênios e outros impostos que 
porventura incidam sobre a regularização fundiária, só mediante a tal 
quitação poderão proceder a Escritura em Cartório.Art. 4º: Esta Lei 
entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Parnaíba, 
Estado do Maranhão, em 13 de Outubro de 2014, 192º da Indepen-
dência, 125º da República e 148º da fundação de Alto Parnaíba. ITA-
MAR NUNES VIEIRA -Prefeito Municipal-
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 O Jornal Oficial dos Municípios, instituído pela Federação dos Muni-
cípios do Estado do Maranhão – FAMEM, tem como objetivo primordial 
auxiliar os gestores municipais no cumprimento ao princípio constitu-
cional da publicidade, dando divulgação em nível estadual, de forma 
transparente e democrática, de todos os atos administrativos que são de 
interesse público.
 A publicação do diário oficial dos municípios será exclusivamente atra-
vés do site: www.famem.org.br. O município que desejar, poderá im-
primir as edições para distribuição em seu município.
A produção e circulação do jornal obedecerão ao seguinte:

RECEBIMENTO puBlICAçãODATA HORÁRIO
2ª Feira Até as 14 horas 3ª Feira
3ª Feira Até as 14 horas 4ª Feira
4ª Feira Até as 14 horas 5ª Feira
5ª Feira Até as 14 horas 6ª Feira

Características técnicas:
Formato: 21 x 29,7 cm (fechado)
Cor: Preto e Branco
Fonte: tamanho 8,5
Número de Páginas: Determinado pela demanda
Publicação: Diária
Para divulgar as publicações oficiais no Jornal Oficial dos Municípios, as 
prefeituras deverão seguir a seguinte normatização:

Da adesão:
O Prefeito deverá encaminhar um projeto de lei à Câmara Municipal, tor-
nando o Jornal Oficial dos Municípios o órgão de imprensa oficial para a 
divulgação de todos os seus atos administrativos, sendo que após a sua 
aprovação, deverá ser encaminhada uma cópia para o endereço desta Fe-
deração, como também, pelo e-mail jornaloficial@famem.org.br.
Após o encaminhamento da lei, o prefeito deverá fazer o preenchimento 
da ficha de cadastramento, disponível no site, onde colocará entre outras 
informações, o nome de dois funcionários autorizados a terem acesso por 
meio de senha ao sistema de webmail do jornal para enviar e receber 
matérias.

Do recebimento:
•	 O material deve ser encaminhado por e-mail (jornaloficial@famem.

org.br) ou entregue pessoalmente na FAMEM em CD;
•	 As matérias enviadas pela internet deverão utilizar obrigatoriamen-

te o sistema de webmail do jornal, disponível no site: www.famem.
org.br);

•	 Todo o material enviado para publicação deverá ser acompanhado 
por uma autorização;

•	 O e-mail terá um sistema automático de confirmação de recebi-
mento e o seu conteúdo será arquivado;

•	 O material entregue pessoalmente na FAMEM deverá ser protocola-
do no setor da recepção do jornal.

A formatação:
As matérias encaminhadas por e-mail ou CD-ROM deverão obedecer à 
seguinte formatação: o editor de textos utilizado deve ser o “Word”; o 
corpo da letra (tamanho) será 8,5cm; usar espaçamento simples entre li-
nhas; texto na cor preta (automática); selecionar fonte (estilo) Arial, com 
alinhamento justificado. 

Nome do arquivo:
Solicita-se, também, que o nome do arquivo esteja relacionado ao con-
teúdo da matéria enviada, lembrando, ainda, que para assegurar a vei-
culação no próximo dia útil é preciso que a matéria seja enviada até às 
14:00 horas.

 Da publicação:
•	 Só serão divulgadas no Jornal Oficial dos Municípios as publicações 

de municípios que aprovarem nas Câmaras Municipais o projeto de 
lei que autoriza as prefeituras a instituírem o jornal como órgão ofi-
cial dos municípios;

•	 As publicações oficiais das prefeituras serão distribuídas no jornal 
por ordem alfabética dos municípios, assim como os atos adminis-
trativos;

•	 O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade do município 
que enviou o material para publicação;

•	 A publicação no Jornal Oficial dos Municípios substituirá as demais 
publicações impressas, para todos os efeitos legais, exceto para os 
editais de licitação na modalidade tomada de preços e concorrência, 
os quais, conforme disposto na Lei Federal nº 8.666/93, devem ser 
publicados também em jornal de grande circulação.

•	 Algumas publicações ainda deverão ser realizadas pela Imprensa 
Oficial do Estado ou da União, quando se tratar de convênios ou ou-
tra forma de parceria com esses outros entes federativos.

•	 O Jornal Oficial dos Municípios será publicado no site simultanea-
mente à publicação impressa.

•	 O Jornal Oficial dos Municípios não circulara aos sábados, domingos 
e feriados.

 Da distribuição:
•	 A FAMEM enviará exemplares do Jornal Oficial dos Municípios para 

os emails cadastrados no site.
•	 Os exemplares extras do Jornal Oficial dos Municípios deverão ser 

solicitados com antecedência.

Do armazenamento:
•	 O material finalizado será armazenado em CD e em encadernações 

mensais;
•	 Os e-mails recebidos serão armazenados na rede em espaço de 

acesso restrito;
•	 O material ficará acessível para consulta das prefeituras no site da 

FAMEM: www.famem.org.br
Obs.: A aceitação dos atos administrativos divulgados neste jornal 
estão condicionadas à verificação de sua autenticidade na Inter-
net.

NORMATIZAçãO DO JORNAl OFICIAl DOS MuNICÍpIOS


