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SECRETARIA MUNICIPAL DE  GOVERNO
SEMGOV

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUS

SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA
E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMCAS

DECRETO N° 55.114, DE 21 DE MAIO DE 2020. ERRATA DO CONTRATO N° 146/2020 - SEMUS

Dispõe sobre a Prorrogação do prazo de
validade do Concurso Público para
provimento de vagas e formação de
cadastro de reserva para Cargos da
Secretaria Municipal da Criança e
Assistência Social - SEMCAS, nos termos
do edital de abertura (d.o.m n. 17, de
24.01.20! 8).

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Estado do Maranhão, no uso dc suas
atribuições legais, e de acordo com o Edital de Homologação de Resultado Final,
publicado no Diário Oficial do Município de São Luis, edição n°. 121, datado de 05 de
julho de 2018, página 02, e com fundamento no capítulo 1, item 1.2 e capítulo 7, item 7.1
do Edital n°. 001/2018

, de Abertura do Concurso,

Considerando o equívoco verificado na CLÁUSULA SEXTA - DA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do Contrato n° 146/2020, celebrado entre esta Secretaria e a

empresa: SUPORTE HOSPITALAR LTDA-, CNPJ: 04.5666.315/0001-51, originado do

processo administrativo n° 040-19684/2020-SEMUS, RETIFICA-SE. seu teor, nos seguintes

termos:

ONDE SE LÊ:

Unidade Orçamentária 15901

Projeto Atividade 1030202322.269

Natureza de Despesas 4
.
4

.90.52

Fonte do Recurso 0102000000

Ficha 224

Nota de Empenho 744/2020

DECRETA

Art.l° Fica prorrogado pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar a partir de 05
de julho de 2020, a validade do Concurso Público para provimento de vagas e Formação de
Cadastro de Reserva para os cargo previstos em Edital de Abertura do Concurso Público da
Secretaria Municipal da Criança c Assistência Social - SEMCAS, dc Resultado Final
homologado em 05 de julho de 2018.

Unidade Orçamentária 15901

Projeto Atividade 1030202322.269

Natureza de Despesas 4
.
4

.
90.52

Fonte do Recurso 0102000000; 0100000116
Ficha 224;225

Nota de Empenho 744/2020; 745/2020

Arf.2° Este Decreto entra cm vigor na data dc sua publicação.

PALÁCIO DE LA RAVARDÍÈRE
, EM SÃO LUÍS, 21 DE MAIO DE

2020, 199° DA INDEPENDÊNCIA E 132° DA REPÚBLICA.

gjí Assinado de forma digital por
A EDI VALDO DE HOLANDA BRAGA

as JUNIOR:40756459320

EDIVALDO DE HOLANDA BRAGA JÚNIOR
Prefeito

São Luís (MA).
 13 de maiò de 202i

Luiz Carlos

Secretári*

DECRETO N° 55.115
, DE 21 DE MAIO DE 2020.

Dispõe sobre a Prorrogação do prazo de
validade do Concurso Público para
provimento de vagas e formação de
cadastro de reserva do Cargo de Auditor
Fiscal de Tributos - Abrangência Geral e
Tecnologia da Informação, da Secretaria
Municipal da Fazenda - SEMFAZ, da
Prefeitura de São Luis.

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Estado do Maranhão
, no uso de suas

atribuições legais, e de acordo com o Edital dc Homologação dc Resultado Final,
publicado no Diário Oficial do Município de São Luís, edição n° 203, datado de 31 de
outubro de 2018, página 04, e com fundamento no capítulo J, item 1.3.4 do Edital n*.
001/2018, de Abertura do Concurso,

DECRETA:

Art.l° Fica prorrogado pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar a partir de 31
de outubro de 2020, a validade do Concurso Público para provimento de vagas e Formação
de Cadastro de Reserva para o cargo de Auditor Fiscal de Tributos - Abrangência Geral e
Tecnologia da Informação, da Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ, dc Resultado
Final homologado em 31 de outubro de 2018.

Art.2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DE LA RAVARDÍÈRE
,
 EM SÃO LUÍS, 21 DE MAIO DE

2020, 199° DA INDEPENDÊNCIA E 132° DA REPÚBLICA
.

RESOLUÇÃO No 51 /2020-CMDCA

DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE
PRAZO DOS PROJETOS QUE ESTÃO
EM VIGÊNCIA COM APORTES
FINANCEIROS DO FUNDO

MUNICIPAL DOS DIREITOS DA

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
SÃO LUÍS-MA.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Luís - Maranhão
- CMDCA/SL, órgão público, deliberador, controlador e formufador das diretrizes da
Política de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos termos da Lei
Federal n° 8.069/90, Lei Municipal n° 3.131/91, alterada pela Lei n° 165/2004 e o
Decreto Municipal n° 15.770/95, conforme Termo de Convénio n° 001/2019/SEMCAS
apoiado com aportes do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente , e
de acordo com as deliberações do Plenário deste Órgão à Reunião de Plenária por
meio On-line do dia 16 de Março de 2020.

Considerando que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11 de
março do corrente ano, o estado de pandemia de COVID-19;

Considerando a decretação de calamidade pública em virtude da pandemia do
Covid 19 pelo Governo Federal através do Decreto Legislativo N° 06/2020, pelo Governo
do Estado do Maranhão através do Decreto de n° 35.672, de 19 de março de 2020 e
pelo Governo do Município de São Luís através do Decreto de n° 54.936/20.

Considerando as dotações orçamentárias e disponibilidade financeiras na fonte
119-Tesouro Municipal destinada ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente vinculada às linhas de financiamento conforme o Plano de Aplicação do
FMDCA/2020;

RESOLVE:

ê Assinado de forma digital porEDIVALDO DE HOLANDA BRAGA

JUNIOH40756459320

EDIVALDO DE HOLANDA BRAGA JÚNIOR
Prefeito

Art. I° - Prorrogar os prazos dos Projetos em vigência, conforme os termos de
colaboração e descentralização entre a SEMCAS e a Organização e o CMDCA, apoiado
com aportes financeiros do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
São Luís, devido ao estado de Pandemia de COVID-19 ,declarado pela Organização
Mundial de Saúde ,em 11 de Março do corrente ano, abaixo discriminado :
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N° NOME DO

PROJETO
ORGANIZAÇAO PERÍODO DE

ENCERRAMENTO
PRORROGAÇAO
DE PRAZO

01 VIDA E ARTE LABORARTES 25.04.2020 25.09.2020

02 PREVENÇÃO E
REDE

INST.BOAS

NOVAS

11.04.2020 30.07.2020

03 " A ARTE COMO

FERRAMENTA DE

INCLUSÃO
SOCIAL DA

PESSOA COM

DEFICIENCIA"

APAE 10.04.2020 10.11.2020

Art.2° - As Propostas não terão mudanças de metas e nem de objeto e
deverão seguir o cronograma das atividades propostas pelo Plano de Trabalho.

Art.3° - Informamos que as solicitações das Instituições foram enviadas
dentro do prazo de solicitação de prorrogação de prazo, conforme anexos.

Art.4° - Qualquer alteração no Plano de Trabalho deverá ser autorizada pelo
CMDCA, no prazo máximo de 30 dias antes do término de execução do projeto.

Art.5° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

São Luís, 20 de março de 2020.

'

-

/''/
-- j-

.
. i1as, s

,

COS Í6.SIC FRANÇA IjfcMARCOS J

PRESIDENTE 1)0 CMDCAASÃO UJÍS-MA

RESOLUÇÃO N° 52 /2020-CMDCA

DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE
PRAZO DOS PROJETOS QUE ESTÃO
EM VIGÊNCIA COM APORTES
FINANCEIROS DO FUNDO

MUNICIPAL DOS DIREITOS DA

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
SÃO LUÍS-MA.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Luís-Maranhão -
CMDCA/SL, órgão público, deliberador, controlador e formulador das diretrizes da
Política de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos termos da Lei
Federal n° 8.069/90, Lei Municipal n° 3.131/91, alterada pela Lei n° 165/2004 e o
Decreto Municipal n° 15.770/95, conforme Termo de Convénio n° 001/2019/SEMCAS
apoiado com aportes do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente , e

de acordo com as deliberações do Plenário deste Órgão à Reunião de Plenária Por
meio On-Line do dia 13 de Maio de 2020.

Considerando que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11 de
março do corrente ano, o estado de pandemia de COVID-19;

Considerando a decretação de calamidade pública em virtude da pandemia do
Covid 19 pelo Governo Federal através do Decreto Legislativo N° 06/2020, pelo Governo
do Estado do Maranhão através do Decreto de n° 35.672

, de 19 de março de 2020 e
pelo Governo do Município de São Luís através do Decreto de n° 54,936/20.

Considerando as dotações orçamentárias e disponibilidade financeiras na fonte
119-Tesouro Municipal destinada ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente vinculada às linhas de financiamento conforme o Plano de Aplicação do
FMDCA/2020;

RESOLVE:

Art. I°- Prorrogar os prazos dos Projetos em vigência conforme os termos
de colaboração e descentralização entre a SEMCAS e a Organização e CMDCA apoiado
com aportes financeiros do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
São Luís, devido ao estado de Pandemia de COVID-19 .declarado pela Organização
Mundial de Saúde, em 11 de Março do corrente ano, abaixo discriminado :

N° NOME DO

PROJETO

ORGANIZAÇAO PERÍODO DE

ENCERRAMENTO
PRORROGAÇAO
DE PRAZO

01 LIBERDADE E

AÇÃO
CEPEC 11.06.2020 11.11.2020

02 INFORMANTE

CIDADÃO
FUMPH Aditivo para

Novembro de

2020

NOVEMBRO DE

2020

03 TURISMO

EDUCATIVO

SEMTUR 19.06. 2020 19.11.2020

04 GERAR

OPORTUNIDADE

CCEVP 11.06.2020 11.09.2020

05 ADOLESCENTE

MULTIPLICANDO

SAÚDE

PLAN 19.06.2020 19.11.2020

06 "ATENDIMENTO

EDUCACIONAL

NO AMBIENTE

HOSPITALAR: O

MUNDO DIGITA

ATRAVÉS DA
LEITURA E DA

ESCRITA."

SEMED 11.07. 2020 11.11.2020

07 "TRILHA DA

CIDADANIA"

DJOMA 17 .10. 2020 17.01.2021

08 "PICADEIRO DA

CIDADANIA"

GACC 25.11. 2020 25.03.2021

09 INCLUSÃO

DIGITAL

UNIÃO DE

MORADORES DA

VILA EMBRATEL 2

10.06.2020 10.09.2020

10 ESCUTA NENEM E

SUSTENTANDO

RISO

SEMUS NOVEMBRO

2020

11 DESPORTO E

LAZER" Um
Direito de todos

SEMDEL 08.2020 NOVEMBRO

2020

12 "ILHA DO

FUTURO"

PLAN 22.07.2020 NOVEMBRO

2020

Art.2°-As Propostas não terão mudanças de metas e nem de objeto e
deverão seguir o cronograma das atividades propostas pelo Plano de Trabalho.

Art.3° -Informamos que as solicitações das Instituições foram enviadas
dentro do prazo de solicitação de prorrogação de prazo, conforme anexos.

Art.4° - Qualquer alteração no Plano de Trabalho deverá ser autorizada pelo
CMDCA, no prazo máximo de 30 dias antes do término de execução do projeto.

Art.5° -Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

São Luís, 14 de maio de 2020.

MARCOS JOSÉ FRANÇA JÍG Jf,SUS(/ 
'

PRESIDENTE 1)0 CM!)CA/SÃO LUÍS-MA

RESOLUÇÃO N°. 53/2020-CMDCA-SL

Dispõe sobre a realização de
reuniões e assembleias do Conselho

Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente de Sâo Luís -

Maranhão por videoconferências e
outras providências

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Luís - Maranhão
- CMDCA/SL, órgão público, deliberador, controlador e formulador das diretrizes da
Política de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos termos da Lei
Federal n° 8.069/90, Lei Municipal n° 3.131/91, alterada pela Lei n° 165/2004 e o
Decreto Municipal n° 15.770/ 95 do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, e de acordo com as deliberações do Plenário deste Órgão do dia 13
de maio de 2020.

CONSIDERANDO a situação do estado de Pandemia de COVID-19 declarada pela
Organização Mundial da Saúde - OMS, de 11 de março de 2020, assim como a
Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da OMS, de
30 de janeiro de 2020;

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 que dispõe
sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus;

CONSIDERANDO a Medida Provisória 928, de 23 de março de 2020 que altera a
Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do coronavírus responsável pelo surto de 2019, e revoga o art. 18 da Medida Provisória
n° 927, de 22 de março de 2020;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual 35.677 de 21 de março de 2020 que estabelece
medidas de prevenção do contágio e de combate a propagação da transmissão da
COVID-19, infecção humana causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2);

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n° 54.890 de 17 de março de 2020 que dispõe
sobre os Procedimentos e Regras de Prevenção e Transmissão da COVID-19 (Novo
Coronavírus);

CONSIDERANDO a Portaria 83.2020 GAB/SEMCAS, que dispõe sobre a
regulamentação do disposto no artigo 2Q, V, do Decreto Municipal São Luís n° 54.890
de 17 de março de 2020 sobre os Procedimentos e Regras de Prevenção e Transmissão
da COVID-19;

CONSIDERANDO a necessidade de interação entre Instituições do Poder Público e
Entidades da Sociedade Civil por meio do CMDCA-SL, sobretudo num período em que há
riscos graves de aumento de situações que vulnerabilizam direitos de crianças e
adolescentes; e

CONSIDERANDO a importância neste período de pandemia corona vírus de elaborar,
discutir, apoiar e monitorar ações e atividades dos órgãos e entidades integrantes do
Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente no enfrentamento do
agravamento dessas situações de vulnerabilidade de direitos e garantias de crianças e
adolescentes.

RESOLVE:

Artigo I° - Realizar suas ações, em especial reuniões, plenárias e

assembleias, por videoconferência, bem como a utilização de comunicação virtual com

conselhos e gestores, em virtude de situação excepcional de emergência desencadeada

pelo Novo Coronavírus (Covid-19).
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SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE - SEMMAM

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

Artigo 2° - Todas as deliberações aprovadas pelas sessões plenárias,

por videoconferência, bem como todos os encaminhamentos tomados de modo virtual

durante a pandemia do novo coronavírus serão válidos e produziram seus efeitos de

imediato.

Art. 3° - Ratificar todas as decisões tomadas nas plenárias virtuais

anteriores a publicação desta Resolução.

Art. 4à - Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

São Luís, 19 de maio de 2020

(a Jjy s.
MAKms.lòsf: [kÂnça i>1í jesus (/ 

"

PKESIDE
.NTK 00 CMf)CA/SÃO UIÍS-MA

"Art. 2". Ficam cassadas todas as autorizações de eventos públicos e privados
que seriam realizados ate o dia 31 dc maio de 2020. mesmo aquelas que foram emitidas em

período anterior a situação de emergência em saúde pública como medida dc prevenção da
transmissão do novo corona vírus"

Art. 40. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando
revogadas as disposições cm contrário.

Dê-sc ciência
, Publique-se c cumpra-se.

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, EM SÃO LUÍS (MA), 20 DE MAIO
DE 2020.

MARIA DE LÒURDES MA LI IDA CAVALCANTI FÍALIIO
Secretária Municipal de Meio Ambiente - SEMMAM

PORTARIA N° 057/2020 - GAB/SEMOSP

PORTARIA N, 14/2020

São Luís - MA, 18 de maio de 2020.

Dispõe sobre os procedimentos e regras para fios
de prevençfio dn transmissão da Covid-19 (novo
coronavírus) no âmbito da SEMMAM.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, no uso das

atribuições, em cumprimento ao disposto nos incisos IV c VIII, do artigo 5°

, da Lei Municipal
n

° 4.872
, de 21 de novembro de 2007;

Considerando que a Lei n° 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas de

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

coronavírus, prevê a competência dos gestores locais de saúde sobre a adoção de medidas para

contenção da doença.

Considerando que o Ministério da Saúde, através da Portaria n° 188, de 03 de

fevereiro de 2020, declarou a emergência em saúde pública de importância nacional (ESPIN)

em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV).

Considerando que o Governo do Estado do Maranhão, através do Decreto n°

35.672, de 19 de março de 2020, regulamentou os procedimentos e regras para fins de

prevenção da transmissão do Covid-19, e considerou que a atividade de fiscalização ambiental

está incluída como serviço público essencial.

Considerando as medidas estabelecidas no Decreto Estadual n° 35.831, de 20 de

maio de 2020, determinou as novas medidas sanitárias gerais e segmentadas destinadas à

contenção da transmissão do COV1D-I9 em decorrência do estado de calamidade pública no

Estado do Maranhão.

Considerando que a Prefeitura Municipal declarou o estado de calamidade pública

no Município de São Luis e definiu as medidas para enfrentamento da pandemia decorrente da

Covid-19 e do aumento no número dc casos de H1NI
, conforme disposto no Decreto n° 54.936,

de 23 de março de 2020

Considerando que a Prefeitura Municipal dc São Luís prorrogou a suspensão dc

todas as atividades dos órgãos públicos e entidades vinculadas ao Poder Executivo até o dia 31

de maio dc 2020
, ressalvadas as atividades essências, nos termos do Decreto Municipal n°

55.112, de 20 de maio de 2020.

RESOLVE:

Art. 1". O caput do artigo I°, da Portaria n° 09/2020-SEMMAM, de 23 de março de

2020 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. I®. O atendimento presencial ao público deverá ser suspenso na sede da
SEMMAM, nos termos do artigo 10, parágrafo único, do Decreto Municipal n° 54.936, de 23
de março de 2020, alterado pelo Decreto Municipal n° 55.112, de 20 de maio de 2020, até a
data de 31 dc maio de 2020."

Art. 2°. O caput do artigo I0, da Portaria n° 06/2020-SEMMAM, de 18 de março
de 2020 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. I". Ficam vedados, aos servidores públicos Municipais, até o dia 31 de
maio dc 2020

, a emissão dc autorização dc eventos públicos e privados, incluindo os shows
culturais da Feirinha de São Luís e edições do Programa Todos por São Luis, nos lermos do
artigo 3°

, inciso VL do Decreto Municipal n° 54.890, de 17 de março de 2020."

Art. 3". O caput do artigo 2°, da Portaria n° 06/2020-SEMMAM, de 18 de março
de 2020 passa a vigorar com a seguinte redação:

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

no uso de suas atribuições legais,

R F, S O L V L:

Designar, os funcionários desta Secretaria, Marcos Antonio Mendes de

Sousa. Técnico em Contabilidade, matrícula n° 111871-1, Adiel Silva Santos,

Superintendente de Saneamento Básico, matricula n° 568240-1, e Ana Carolina

Pinheiro Jansen de Mello, Assessor Técnico de Parceria Público - Privadas,

matricula n° 517243-1 , para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão

de Sindicância Administrativa, destinada a apurar, no prazo de 60 (sessenta) dias, os

fatos de que trata o processo administrativo n 20560/2020, datado de 18/05/2020,

bem como os fatos conexo que emergirem no decorrer dos trabalhos.

Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda

documentação necessária á elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer

depoimentos e demais provas que entender pertinentes.

Dê-se Ciência,

Publique-se e Cumpra-se

Antonio Araújo Costa
Secretário

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO DO EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO
CONTRATO N* 06/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO

N°.

310-78.454/2018

N° DO CONTRATO 06/2016

CONTRATANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-SEPLAN

CNPJ N° 06.307.102/0001-30

CONTRATADA ESCOLINHA JARACATY LTDA

CNPJ N°. 02701207/0001-84

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

OBJETO Aditivo contratual pelo período de 30 (trinta) meses a
contar da data de assinatura do Aditivo Contratual.

FUNDAMENTAÇÃO Art. 57
, II, da Lei n* 8.666/1993.

ELEMENTO DE DESPESA 3
.
3

.90.39

PROJETO/ ATIVIDADE 21101.041214062.174

FONTES DE RECURSOS ÍOO

DATA DA ASSINATURA 05/12/2018
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CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 040 - 1.678/2020/SEMUS

PREGÃO ELETRÔNICO N° 086/2020- CPL

OBJETO: Registro de Preços consignados em Ata pelo prazo de 12 (doze) meses,

para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de

sucção, limpeza, transporte e destinação final de resíduos de fossas sépticas, caixas

de esgoto e caixas de gordura, mediante a autorização de Licença de Órgão
Competente; manutenção corretiva das caixas sépticas de esgoto e gorduras quando
danificadas; e desentupimento, limpeza, desobstrução e hidrojateamento de redes e
galerias de esgoto, das Unidades de Saúde (anexo I) pertencenteà Secretaria

Municipal de Saúde/SEMUS.
SISTEMA: COMPRASNET

UASG: 980921

AVISO DE ADIAMENTO

1. DO OBJETO

Apresente Ata tem como objeto o Registro de Preços para REGISTRO DE PREÇOS, para eventual aquisição
de Produtos para Saúde © Correlatos (acessórios para radiografias), para uso nas Unidades de Saúde
vinculadas à SEMUS. no atendimento de Urgência e Emergência ou nas Unidades de Internação,
pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo
de Referência

, do Edital do Pregão Eletrõnico N° 152/2019, que é parte integrante desta Ata.

2. LOCAL DE ENTREGA

O material deverá ser entregue no prazo e local estabelecidos no Contrato e no Termo de Referência.

3
. DO BENEFICIÁRIO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

3.1. EMPRESA BENEFICIÁRIA: CENTRAL DAS FRALDAS DISTRÍBUIDORA LTDA, CNPJ
N°26

.436.406/0001-05, no valor Total de R$ 33.941,50 (Trinta 6 três mil novecentos e quarenta e um reais e
cinquenta centavos).

3.2. Os preços registrados, os quantitativos e as especificações do objeto da licitação referente a proposta
da beneficiária desta Ata, estão registrados conforme segue:

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT. UNIT <R$) TOTAL (RS)

18

DIVISOR RADIOLÓGICO TAMANHO 35x43,
com as características mínimas:
Fabricado em chumbo laminado

, com

acabamento em aço inoxidável, encaixe perfeito
no chassi.

Que possibilite melhor aproveitamento do filme,
tanto no sentido longitudinal (L) como no sentido
transversal (T).
Marca: KONEX

Unidade 50 678,83 33.941,50

Considerando que o Edital não foi publicado devidamente no COMPRASNET,

informamos que o certame será adiado, passando a vigorar os seguintes prazos:

Esclarecimentos: Até 27/05/2020 às 18:00 hrs

Impugnações: Até 27/05/2020 às 18:00 hrs
Inicio da Sessão Eletrônica: 01/06/2020 às 09:00

São Luís (MA), 18 de maio de 2020.

Tiago Trajano Oliveira Dantas

Pregoeiro

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 040 - 93.422/2019/SEMUS

PREGÃO ELETRÔNICO N° 087/2020- CPL

OBJETO:Contratação de empresa especializada para disponibilização de solução

integrada de Infraestrutura Tl e Software de Controle e Gestão em Saúde, sem limite
no número de usuários, com fundamento na Portaria MS/GM n° 2048/2002 e demais

legislações do Ministério da Saúde, em Especial a Portaria MS/n° 2026/2011,
1010/2012 e a Portaria SAS/MS/n° 356/2013 para atender as necessidades do SAMU

REGIONAL DE SÃO LUIS/MA (Central de Regulação) pelo período de 12 (doze)
meses.

SISTEMA: COMPRASNET

UASG: 980921

AVISO DE ADIAMENTO

Considerando que o Edital não foi publicado devidamente no COMPRASNET,

informamos que o certame será adiado, passando a vigorar os seguintes prazos:

Esclarecimentos: Até 27/05/2020 às 18:00 hrs

Impugnações: Até 27/05/2020 às 18:00 hrs
Início da Sessão Eletrônica: 01/06/2020 às 14:30

4
. DA VALIDADE DA ATA

Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para
futura contratação, terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração, através da SEMUS/PMSL, realizará pesquisa de mercado periodicamente, em
intervalos nâo superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados
nesta Ata.

5
.
2

. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover
as negociações junto ao fornecedor.

5
.
3

. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente

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

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

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

5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento

, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e

5
.
5

.
2

. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.
6

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

5
.
7

. O Registro do fornecedor será cancelado quando:

5
.
7
.
1

. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

5
.
7
.
2

. Não retirara nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração,

sem justificativa aceitável;

5
.
7
.
3

. Nâo aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; ou

5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo
,

alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.
8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado

por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

5
.
9.

1
. Por razão de interesse público; ou

5
.
9.

2
. a pedido do fornecedor.

6
. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

São Luís (MA), 19 de maio de 2020.

Michelle Sanny Pereira Silva Farias

Pregoeiro

ATA DE REGISTRO PREÇOS N° 051/2020/CPL/PMSL

PREGÃO ELETRÔNICO N" 152/2019CPL/PMSL

PROCESSO H" 040-65049/2018-SEMUS

ÓRGÃO GERENCIADOR:
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - MA.
UASG: 980921

ÓRGÃO PARTICIPANTE: SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDE DE SÃO LUlS - SEMUS

Pelo presente instrumento, a CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL. instituição criada e
constituída nos termos da Lei n.® 4.537, de 16 de novembro de 2005 e regulamentada através do Decreto
Municipal n.* 28.928, de 19 de janeiro de 2006, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ. sob
o n.° 06.307.102/0001-30. com sede na Rua dos Ouriços , Lote 11. Quadra 09 - Calhau, São Luís - MA ,
CEP: 65071-820

,
 neste ato representada pelo seu Presidente. Sr. Thiago Vanderlei Braga, nos termos da

Lei n® B.666
, de 21 de junho de 1993. e da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002. e dos Decretos Federais n°

5
.
450

,
 de 31 de maio de 2005, n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e Decreto Municipal 44.406, de 09 de

setembro de 2013 e demais normas legais aplicáveis, considerando o resultado do PREGÃO ELETRONICO
N.

° 152/2019 CPL/PMSL, resolve registrar o preço do Item 18, adjudicados a empresa CENTRAL DAS
FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA

, CNPJ N°26.436.406/0001-05, com sede ROO BR , 116, 3131 -
Messejana, Fortaleza - CE, telefone: (85) 3276-3616, e-mail: comercial@centraldasfaldas.com.br. neste ato
representada por seu Representante Legal.

 Sr. José Sales Silveira D" Almeida, RG N" 95002463870
SSP/CE e CPF N° 619.235.833-87

.HOMOLOGADO pelo Sr. Luiz Carlos de Assunção Lula Fylho.
Secretário Municipal de Saúde/SEMUS.

6
.1 Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não

tenha participado do certame, mediante prévia consulta à CPL e anuência do beneficiário, respeitadas as
disposições contidas no Decreto n®. 7.892/2013 e Decreto Municipal n°. 44.406/2013.

6
.2 As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento

dos quantitativos de cada Item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e do número
de órgãos não participantes que aderirem.

6
.3 As adesões á ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo

de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
Independente do número de órgãos nâo participantes que aderirem.

7
.
 CONDIÇÕES GERAIS

7
.
1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto. as

obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência e Minuta do Contrato

, ANEXOS ao EDITAL.

7
.
2. é vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois
de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia ao órgão participante.

Sáo Luís, (MA) j de

! -

Thiago Vanderlei Braga
Presidente da CPL

Luiz Carlos
Secretário Mun

/u- íS«>io „ SxWt.
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA

José Sales Silveira D, Almeida

do, &

Fylho
deíSEMUS
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° OB0J202Q
PREGÃO ELETRÓNICO N* 188/2019

6
.
 CONDIÇÕES GERAIS

PROCESSO N.° 040-41345/2019

ÓRGÃO GERENCIADOR: CENTRAL PERMANENTE OE LICITAÇÃO 00 MUNICÍPIO OE SÃO LUfS - MA.
UASG: 980921

ÓRGÃO PARTICIPANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

Pelo presente instrumento, a CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO . CPCL. instituição criada e
constituída nos termos da Lei n.° 4.537, de 16 de novembro de 2005 e regulamentada através do Decreto

Municipal n.° 28.928, de 19 de janeiro de 2006, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, sob
o n.° 06.307.102/0001-30, com sede na Rua Ouriços, lote 11, quadra 09 - Calhau - São Luis/MA, CPF N°

neste ato representada pelo seu Presidente. Sr. Thiago Vanderlei Braga, nos termos da Lei n.° 8.666, de 21
de junho de 1993. e da Lei n.° 10 520. de 17 de julho de 2002, e dos Decretos Federais n.° 5.450, de 31 de
mato de 2005. n.® 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e Decreto Municipal n.° 44.406. de 09 de setembro de
2013 e demais normas legais aplicáveis, considerando o resultado do PREGÃO ELETRÓNICO N.°
188/2019/CPUPMSL, resolve registrar os preços dos itens 02 e 21, adjudicados a empresa 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ n,° 29.043.834/0001-66, com sede Rua Francisco

Ferdinando Losina, n° 229 - Bela Vista, Erechim- RS, telefone- (54) 3712-0427, e-maU:

licitacoes@3med.com.br, neste ato representada por seu Sócio Administrador. Sr. Iuri Renan Bergamin,
RG n.° 1082838168 SJS/U RS e CPF n.° 012.562.530-81, HOMOLOGADO pelo Luix Carlos de Assunção
Lula Fytho, Secretário Municipal de Saúde/ SEMUS.

6
.
1

. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto. as
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência e Minuta do Contrato, ANEXOS ao EOITAL.
6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ala de Registro de Preços.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 {três) vias de igual leor. que, depois
de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia ao órgão participante.

 /L'>-
Thiago Vanderlei Braga
Presidenta da CPL

3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Iuri Renan Borgarmn  y 12-0427

1
.
PO OBJETO

A presente Ata tem como objeto o Registro de Preços para contratação de empresa especializadas em
MEDICAMENTO DE ATENÇÃO BÃSICA, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme

especificações constantes do Anexo t - Termo de Referência, do Edital do Pregão Eletrònico n.°

188/2019/CPL/PMSL, que é parte integrante desta Ata.

2
. DO BENEFICIÁRIO. DOS PREÇOS. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2
.
1. EMPRESA BENEFICIÁRIA: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ n.°

29.043.834/0001-66, no valor Total de R$ 146.000
,00 (Cento e quarenta e seis mil reais).

2.
2. Os preços registrados, os quantitativos e as especificações do objeto da licitação referente a proposta

da beneficiária desta Ata, estão registrados conforme segue:

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. QUANT.
UNlT.

(RS)
TOTAy

(R$r

| 02
ALBENDAZOL 40 MG / ML SUSPENSÃO 10 ML
Marca: PRATI

Frasco | 75.000
l

1
,
32 99.0( 0,00

21
NISTATINA 100.000 Ul / ML SUSPENSÃO
ORAL 50 ML
Marca: PRATI Frasco j 10.000 4

,
70 47.000

,

00 I

3
.
 QA VALIDADE DA ATA

Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para

futura contratação, terá validade de 12 (doze) meses,
 a contar da data de sua assinatura.

4
.
 REVISÃO E CANCELAMENTO

4.1. A Administração, através do órgão participante que requisitou o certame, realizará pesquisa de mercado

periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias. a fim de verificar a vantajosidade
dos preços registrados nesta Ata.

4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados

no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo á Administração promover

as negociações junto ao fornecedor.
4

.
3

. Quando o preço registrado se tomar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente,

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

4
.
4

. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

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

4.5.
1

. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido
de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados, e
4

.
5

.
2

. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade do negociação.

4
.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de

Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

4
.
7

. O Registro do fornecedor será cancelado quando:

4.7.
1

. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
4

.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
4.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou .
4

,7.
4

. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contraio administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgâo(s) participanle(s).

4
.
8

. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1. 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado
poc despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

4.9.
1

. Por razão de interesse público: ou

4
.9-

2
. A pedido do fornecedor.

5
.
 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. Poderá utilizar-se desta Ala de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que
não tenha participado do certame, mediante prévia consulta á CPL e anuência do beneficiário, respeitadas
as disposições contidas no Decreto n°

. 7.892/2013 e Decreto Municipal n°. 44.406/2013.

5.2. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por
cento dos quantitativos de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e
do número de órgãos não participantes que aderirem.
5.

3
. As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao quíntupto do

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 070/2020
PREGÃO ELETRÓNICO N° 188/2019

PROCESSO N.® 040-41345/2019

ÓRGÃO GERENCIADOR: CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO OO MUNICÍPIO DE SÃO LUlS - MA.
UASG: 980921

ÓRGÃO PARTICIPANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

Pelo presente instrumento, a CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPCL, instituição criada e
constituída nos termos da Lei n.° 4.537. de 16 de novembro de 2005 e regulamentada através do Decreto

Municipal n.° 28.928, de 19 de janeiro de 2006. inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, sob
o n.° 06.307.102/0001-30, com sede na Rua Ouriços, lote 11, quadra 09 - Calhau - São Luis/MA, CPF N°

neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. Thiago Vanderlei Braga, nos termos da Lei n.° 8.666, de 21

de junho de 1993. e da Lei n.° 10.520, de 17 de julho de 2002. e dos Decretos Federais n.° 5.450. de 31 de
maio de 2005. n.° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e Decreto Municipal n.° 44.406, de 09 de setembro de

2013 e demais normas legais aplicáveis, considerando o resultado do PREGÃO ELETRÓNICO N.°
188/2019/CPL/PMSL. resolve registrar o preço do item 06, adjudicado a empresa DELIVERY
PRODUTOS MÉDICOS E NUTRICIONAIS EIRELI, CNPJ N°00.968.304/0001-47. com sede Rua São

Pantelão. n° 1.311 - Madre Deus, São Luís/MA, telefone: (98) 3878-0313, e-mail: delivery@zilfarma.com,
neste ato representada por sua Representante Legal, Sra. Jutice Mary Bittencourt Gomes, RG N°

813306983 SEJUSP/MA e CPF N° 375.296.253-49. HOMOLOGADO pelo Luiz Carlos de Assunção Lula

Fylho. Secretário Municipal de Saúde/SEMUS.

1
.
 DO OBJETO

A presente Ata tem como objeto o Registro de Preços para contratação de empresa especializadas em
MEDICAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme
especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência, do Edital do Pregão Eletrònico n.°

188/2019/CPL/PMSL, que è parte integrante desta Ata.

2
.
 DO BENEFICIÁRIO. DOS PREÇOS. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2
.
1. EMPRESA BENEFICIÁRIA: DELIVERY PRODUTOS MÉDICOS E NUTRICIONAIS EIRELI, CNPJ

N°00.968.304/0001 -47, no valor Total de R$ 111.000,00 (Cento e onze mil reais).
2

.
2

. Os preços registrados, os quantitativos e as especificações do objeto da licitação referente a proposta

da beneficiária desta Ata. estão registrados conforme segue:

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. QUANT.
UNIT.

(RS)

TOTAL ,

(RS)/
06

HIOROXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG
SUSPENSÃO ORAL 240 ML

Frasco 15.000 7
,
40 111 .op6,oo

I Marca: HIDRO DE ALUMÍNIO

Fabricante: LAB SIMOES

3
. DA VALIDADE DA ATA

Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para
futura contratação, terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

4
. REVISÃO E CANCELAMENTO

4
.
1

. A Administração, através do órgão participante que requisitou o certame, realizará pesquisa de mercado
periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade
dos preços registrados nesia Ata.

4
.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados

no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo á Administração promover
as negociações junto ao fornecedor.

4
.
3

. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente,

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

4
.
4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4
.
5

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

4
.
5
.
1

. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido
de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e

4
.5.

2
. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

4
.
6

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

4.7. O Registro do fornecedor será cancelado quando:

4
.
7
.
1

. Descumprir as condições da ata de registro de preços:
4

.
7

.
2

. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela

Administração, sem justificativa aceitável;
4
.
7
.
3

. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado: ou /
4

.
7

.
4

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

alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
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4
.
8

.
 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1. 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado

por despacho do órgáo gerenciador. assegurado o contraditório e a ampla defesa

4
.
9

. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
tortuilo ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

4
.
9.1. Por razão de interesse público: ou

4
.9.

2
. A pedido do fornecedor.

5
.

 DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.
1

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

não tenha participado do certame, mediante prévia consulta à CPL e anuência do beneficiário, respeitadas

as disposições contidas no Decreto n°
.
 7.892/2013 e Decreto Municipal n°. 44.406/2013.

5
.
2

. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por
cento dos quantitativos de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e

do número de órgãos não participantes que aderirem.
5
.
3

.
 As adesões á ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos

participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

6
.
 CONDIÇÕES GERAIS

6
.
1

. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto. as
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste.

encontram-se definidos no Termo de Referência e Minuta do Contrato. ANEXOS ao EDITAL.

6
.
2

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

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois
de tida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia ao órgão participante.

Sas* mA-r, j K\À. ,

DELIVERY PRODUTOS MEblC&SE UTRICIONAtS EIRELI
Julice Mary Bittèrfcourt Gomes

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N"095/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2020

PROCESSO N.° 040-68818/2019

ÓRGÃO GERENCIADOR: CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUlS - MA.
UASG: 980921

ÓRGÃO PARTICIPANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

Pelo presente instrumento, a CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL. instituição criada e
constituída nos termos da Lei n.® 4.537. de 16 de novembro de 2005 e regulamentada através do Decreto
Municipal n.° 28.928, de 19 de janeiro de 2006, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, sob
o n.° 06.307.102/0001-30, com sede na Rua Ouriços, lote 11, quadra 09 - Calhau - São Lufs/MA, CPF N°
neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. Thlago Vanderlei Braga, nos termos da Lei n.° 8.666, de 21

de junho de 1993, e da Lei n.° 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos Federais n.° 5.450, de 31 de
maio de 2005, n.° 7.892

, de 23 de janeiro de 2013, e Decreto Municipal n.° 44,406. de 09 de setembro de
2013 e demais normas legais aplicáveis,

 considerando o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO N.°
030/2020/CPL/PMSL. resolve registrar os preços dos Itens 06. 07, 08, 09, 10,11,12, 13, 15.18, 19, 32,
34, 36 a 38, adjudicados a empresa MEOtMAR-OlSTRIBUlDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL
HOSPITALAR LTDA - ME

, CNPJ N°28.531.155/0001-73, com sede Rua Valdecy Aquino Aragão, n" 05 -

Angellm, São Luis - MA, telefone: (98) 3246-7232, e-mail: medimarmed@gmaii.com, neste ato representada
por sua Representante Legal, Sra. Nathalla Cristina Soares Oliveira, RG N° 195325520022 SSP/MA e CPF

N° 030.824.973-00, HOMOLOGADO pelo Luiz Carlos de Assunção Lula Fylho. Secretário Municipal de
Saudei SEMUS.

1
.
 DO OBJETO

A presente Ata tem como objeto Registro de Preços consignado em Ata pelo prazo de 12 (doze) meses, para
eventual aquisição de Produtos para Saúde e Correlatos: Cânula de Guedel, Tubo endotraqueal sem balão,
Tubo endotraqueal com balão, Tubo endotraqueal aramado e Fixadores de tubos, para atender a Secretaria
Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do Anexo I . Termo de Referência, do Edital do
Pregão Eletrõnlco n.°030/2020/CPL/PMSL, que é parte integrante desta Ata.

2
. DO BENEFICIÁRIO. DOS PREÇOS. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1.
 EMPRESA BENEFICIÁRIA: MEDIMAR-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL

HOSPITALAR LTDA - ME
, CNPJ N«28.53l .155/0001-73, no valor Total de R$ 652.050,00 (Seiscentos e

cinquenta e dois mil e cinquenta reais).
2.2. Os preços registrados, os quantitativos e as especificações do objeto da licitação referente a proposta
da beneficiária desta Ata, estão registrados conforme segue:

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. QUANT.
UNrr.

(RS)
TOTAL A

(RS) /

06

Tubo endotraqueal em cloreto de polivinii, sem
balonete, radiopaco. superfície lisa, ponta
arredondada, com curvatura especial que
permite acesso ao circuito e suas conexões,
liberando a área nasal. Estéril, embalagem
individual em papel grau cirúrgico, com dados de
identificação e procedência, data e tipo de
esterilização e data de validade. Diâmetro: 2.0
mm.

Marca: SOLIDOR

Unidade 15.000 3
,
28 49.200,00

07

Tubo endotraqueal em cloreto de polivinii. sem
baioneta, radiopaco, superfície lisa, ponta
arredondada, com curvatura especial que
permite acesso ao circuito e suas conexões,
liberando a área nasal. Estéril, embalagem
individual em papel grau cirúrgico, com dados de
identificação e procedência, data e tipo de
esterilização e data de validade. Diâmetro:
2

.
5mm.

Marca: SOLIDOR

Unidade 15.000 3
,
31 49.650,00

08

Tubo endotraqueal em cloreto de polivinii, sem
balonete, radiopaco, superfície lisa, ponta
arredondada, com curvatura especial que
permite acesso ao circuito e suas conexões,
liberando a área nasal. Estéril, embalagem
individual em papel grau cirúrgico, com dados de
identificação e procedência, data e tipo de
esterilização e data de validade. Diâmetro:
3

.
0mm.

Marca: SOLIDOR

Unidade 15.000 3
,
49 52.350,00

09

Tubo endotraqueal em cloreto de polivinii, sem
balonete, radiopaco, superfície lisa, ponta
arredondada, com curvatura especial que
permite acesso ao circuito e suas conexões,
liberando a área nasal. Estéril, embalagem
individual em papei grau cirúrgico, com dados de
identificação e procedência, data e tipo de
esterilização e data de validade. Diâmetro:
3.5mm.
Marca: SOLIDOR

Unidade 15.000 3
,
33 49.950,00

10

Tubo endotraqueal em cloreto de polivinii, sem
balonete, radiopaco, superfície lisa, ponta
arredondada, com curvatura especial que
permite acesso ao circuito e suas conexões,
liberando a área nasal. Estéril, embalagem
individual em pape! grau cirúrgico, com dados de
identificação e procedência, data e tipo de
esterilização e data de validade. Diâmetro:
4

.0mm.
Marca: SOLIDOR

Unidade 15.000 3
,
49 52.350.00

11
Tubo endotraqueal em cloreto de polivinii, sem
balonete, radiopaco, superfície lisa, ponta
arredondada, com curvatura especial que
permite acesso ao circuito e suas conexões,
liberando a área nasal. Estéril

, embalagem
individuai em papel grau cirúrgico, com dados de
identificação e procedência, data e tipo de
esterilização e data de validade. Diâmetro:
4

.
5mm.

Marca: SOLIDOR

Unidade 15.000 3
,
31 49.650.0<y

12

Tubo endotraqueal em cloreto de polivinii, sem
balonete, radiopaco, superfície lisa. ponta
arredondada, com curvatura especial que
permite acesso ao circuito e suas conexões,
liberando a área nasal

. Estéril, embalagem
individual em papel grau cirúrgico, com dados de
identificação e procedência, data e tipo de
esterilização e data de validade. Diâmetro:
5

.
0mm.

Marca: SOLIDOR

Unidade 15.000 3
,
33 49.950,00

13

Tubo endotraqueal em cloreto de polivinii. sem

balonete, radiopaco, superfície lisa, ponta
arredondada, com curvatura especial que
permite acesso ao circuito e suas conexões,
liberando a área nasal. Estéril, embalagem
individual em papei grau cirúrgico, com dados de
identificação e procedência, data e tipo de
esterilização e data de validade. Diâmetro:
5

.
5mm.

Marca: SOLIDOR

Unidade 15.000 3
,
33 49.950,00

15

Tubo endotraqueal em cloreto de polivinii, com

balonete, radiopaco, superfície lisa, ponta
arredondada, com curvatura especial que
permite acesso ao circuito e suas conexões,
liberando a área nasal. Estéril, embalagem
individual em papel grau cirúrgico, com dados de
identificação e procedência, data e tipo de
esterilização e data de validade. Diâmetro:
3

,
0mm.

Marca: SOLIDOR

Unidade 15.000 4
,
08 61.200,00

10

Tubo endotraqueal em cloreto de polivinii, com

balonete. radiopaco, superfície lisa, ponta
arredondada, com curvatura especial que
permite acesso ao circuito e suas conexões,
liberando a área nasal. Estéril

, embalagem
individual em papel grau cirúrgico, com dados de
identificação e procedência, data e tipo de
esterilização e data de validade.

 Diâmetro:
4

.
5mm

Unidade 15.000 4
,
07 61.050,00

19

Tubo endotraqueal em cloreto de polivinii, com

balonete, radiopaco, superfície lisa, ponta
arredondada, com curvatura especial que
permite acesso ao circuito e suas conexões,
liberando a área nasal. Estéril

, embalagem
individual em papel grau cirúrgico, com dados de
identificação e procedência, data e tipo de

esterilização e data de validade. Diâmetro:
5

.
0mm.

Marca*. SOLIDOR

Unidade 15
.000 3,97 59.550,00/

32

Tubo endotraqueal em cloreto de polivinii, com
balão aramado, radiopaco, superfície lisa, ponta
arredondada, com curvatura especial que
permite acesso ao circuito e suas conexões,
balão piloto com válvula de segurança, de alto
volume e baixa pressão. Estéril, embalagem
individual em papel grau cirúrgico, com dados de
identificação e procedência, data e tipo de
esterilização e data de validade. Diâmetro:
7.0mm,

Marca: SOLIDOR

Unidade 1
.
250 13,28 16.600,00

34

Tubo endotraqueal em cloreto de polivinii, com
balão aramado, radiopaco, superfície lisa, ponta
arredondada, com curvatura especial que
permite acesso ao circuito e suas conexões,
balão piloto com válvula de segurança, de alto
volume e baixa pressão. Estéril, embalagem
Individual em papel grau cirúrgico, com dados de
Identificação e procedência, data e tipo de
esterilização e data de validade. Diâmetro:
7

.
5mm.

Marca: SOLIDOR

Unidade 1
.
250 13,28 16.600,00

36

Tubo endotraqueal em cloreto de polivinii. com
balão aramado, radiopaco, superfície lisa, ponta
arredondada, com curvatura especial que
permite acesso ao circuito e suas conexões,
balão piloto com válvula de segurança, de alto
volume e baixa pressão. Estéril, embalagem
individual em papel grau cirúrgico, com dados de
identificação e procedência, data e tipo de
esterilização e data de validade. Diâmetro:
8

.
0mm,

Marca: SOLIDOR

Unidade 1
.
250 13.28 16.600,00

38

Tubo endotraqueal em cloreto de polivinii, com
balão aramado, radiopaco. superfície lisa, ponta
arredondada, com curvatura especial que
permite acesso ao circuito e suas conexões,
balão piloto com válvula de segurança, de alto
volume e baixa pressão. Estéril, embalagem
individual em papel grau cirúrgico, com dados de
identificação e procedência, data e tipo de
esterilização e data de validade. Diâmetro:
8

.
5mm.

Marca: SOLIDOR

Unidade 1.250 13,92 17.400,00

3. DA VALIDADE DA ATA

Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromissqifear?
futura contratação, terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM

4
.
 REVISÃO e CANCELAMENTO

4
.
1

. A Administração, através do órgão participante que requisitou o certame, realizará pesquisa de mercado
periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade
dos preços registrados nesta Ata.
4

.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados
no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover
as negociações junto ao fornecedor.
4

.3. Quando o preço registrado se tomar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente,
s Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo
mercado.

4
.
4

. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será Jiberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4

.
5

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

4
.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido

de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
4

.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4

.
7

. O Registro do fornecedor será cancelado quando:

4
.
7

.
1

. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
4.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
4

.
7

.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
4.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito tome-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

4
.
8

. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado

por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

4
.9.1. Por razão de interesse público; ou

4
.9.

2
. A pedido do fornecedor.

5.
 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5
.
1

. Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que
não tenha participado do certame, mediante prévia consulta â CPL e anuência do beneficiário, respeitadas
as disposições contidas no Decreto n°. 7.892/2013 e Decreto Municipal n°

.
 44.406/2013.

5
.
2

. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por
cento dos quantitativos de cada Item registrado na Ala de Registro de Preços para o órgão gerenciador e
do número de órgãos não participantes que aderirem.
5.3. As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao qufntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

6.
 CONDIÇÕES GERAIS

6
.
1

. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as

obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência e Minuta do Contrato, ANEXOS ao EDITAL,

6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois
de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia ao órgão participante.

SSo Luis/MA. /<? de rvA» de 2020.

Thiago Vanderlei Braga
Presidente da CPL

/lyiljy
Luiz Carlos de Así iríçfcc oila Fylho

Secretário Municipal de aúde/SEMUS

 Ç  kkgpV.ÍAíjJxo-j
MEDIMAR-DISTRIBUIDORA D£TÍIEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA  ME

Nathalla Cristina Soares Oliveira

Art. 2° O benefício corresponde à totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado
na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do
regime geral de previdência social, acrescida de 70% (setenta por cento) da parcela
excedente a este limite, conforme estabelece o art. 2°

. I, da Lei n° 10.887/2004, cujo
valor total do beneficio corresponde a R$ 1.4! 0,75 (Hum mil, quatrocentos e dez reais e
setenta e cinco centavos), conforme memória de cálculo descriminada abaixo.

I
. Proventos de aposentadoria percebidos na data do óbito: R$ 1.410,75

II. Limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS: R$ 6.101,06

III. 70% incidente sobre parcela excedente ao limite do RGPS:

IV. Total da Pensão : R$ 1.410,75

Art. 3° A revisão dos proventos concedidos no artigo anterior, serão revistos pela
paridade, ou seja, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a
remuneração dos servidores em atividade, referentes ao cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais l-J, nos termos do artigo 18, da Lei Municipal n" 4.395/04 e art.212, § 3°, da Lei
Municipal n° 4.615/06 e Art. T da EC 41/2003 c/c art. 3°, parágrafo único da EC n°
47/05.

São Luis - MA. 21 de maio de 2020.

Maria José Marinho de Oliveira

Presidente do Instituto de Previdência e Assistência do Município-IPAM

ATO DE CONCESSÃO N°
, DE 21 DE MAIO DE 2020.

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREV.IDENC1A E ASSISTÊNCIA DO

MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - IPAM, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições
legais que lhe conferem o Decreto n° 46.998, de 19 de maio de 2015, resolve:

Art. I° Conceder Pensão por Morte, nos termos do art. 40, § 7", inciso I, da
Constituição Federal/ 88, e/c o art. 207, II, "a", da Lei n° 4615/2006, a Sra LUIZA
DE SOUSA VIEGAS (rateio de 50% = RS 2.447,26), THAYSE DE SOUSA
VIEGAS (rateio de 50% = R$ 2.447,26), dependentes legais do ex - Servidor JOSÉ
DE RIBAMAR NEVES VIEGAS, aposentado no cargo de Professor PNS-1,
produzindo seus efeitos financeiros a partir da data do óbito, por ter sido requerida em
até 90 dias do mesmo

, conforme previsão legal contida no art, 74, inciso I, da Lei
Federal n° 8.213/91 (modificada pela Lei n° 13.183/2015).

Art. 2° O benefício corresponde à totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado
na data anterior à do óbito

, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do
regime geral de previdência social, acrescida de 70% (setenta por cento) da parcela
excedente a este limite, conforme estabelece o art. 2°, 1, da Lei n° 10.887/2004, cujo

valor total do beneficio corresponde a R$ 4.894,51 (Quatro mil oitocentos e noventa e

quatro reais e cinquenta e um centavos), conforme memória de cálculo descriminada
abaixo.

I
.

IV.

Proventos de aposentadoria percebidos na data do óbito: RS 4.894,51

Limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS: R$ 6.101,06

70% incidente sobre parcela excedente ao limite do RGPS:

Total da Pensão : R$ 4.894,51

ATO DE CONCESSÃO N" 2868
, DE 21 DE MAIO DE 2020.

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO

MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - IPAM, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições
legais que lhe conferem o Decreto n° 46.998, de 19 de maio de 2015, resolve:

Art. 1° Conceder Pensão por Morte, nos termos do art. 40, § 7"

, inciso I, da

Constituição Federal/ 88, c/c o art. 207, II, "a", da Lei n" 4615/2006, a Sra ANA

PAULA DOS SANTOS, dependente legal do ex - Servidor MANOEL LISBOA
AGUIAR, aposentado no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Nivel T. Padrão J.
produzindo seus efeitos financeiros a partir da data do óbito, por ter sido requerida em
até 90 dias do mesmo, conforme previsão legal contida no art, 74, inciso I, da Lei
Federal n° 8.213/91 (modificada pela Lei n" 13.183/2015).

Art, 3° A revisão dos proventos concedidos no artigo anterior, serão revistos pela
paridade, ou seja, na mesma proporção e na mesma data. sempre que se modificar a
remuneração dos servidores em atividade, referentes ao cargo de Professor PNS-1, nos
termos do artigo 18, da Lei Municipal n" 4.395/04 e art.212, § 3°, da Lei Municipal n°
4

.615/06 e Art. T da EC 41/2003 c/c art. 3°, parágrafo único da EC n° 47/05.

São Luís - MA, 21 de maio de 2020.

ÀMMf
Maria José Mqrinho de Oliveira

Presidente do Instituto de Previdência e Assistência do Município-IPAM
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EXPEDIENTE

ANO XL                   São Luís, quinta-feira, 21 de maio de 2020                Nº 93 - 8 Páginas

PUBLICAÇÕES: T ABELA  DE PREÇOS

Valor em coluna de 1 cm X 9 cm
Terceiros_____________________________ ___________________________ R$    37,64
Executivo_______________________________ _________________________ R$    37,64
Legislativo_______________________________ ________________________ R$    37,64
Assinatura Semestral
Balcão__________________________________ _________________________ R$   195,00
Via Postal_______________________________ _________________________ R$   275,00
Exemplar do dia_________________________ __________________________ R$      4,00
Por exerc. decorrido________________________ _______________________ R$      5,00

ATO DE CONCESSÃO N° 2871. DE 21 DE MAIO DE 2020
1 - Vencimento do cargo efetivo: RS 1.045,00

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO
DE SÃO LUIS - IPAM, Estado do Maranhão

, no uso de suas atribuições legais que lhe
conferem o Decreto n° 46.998

, de 19 de maio de 2015. resolve:

Art. I° Conceder o benefício de Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição, nos

termos do art. 3°, I, II, III e parágrafo único da EC n° 47/05, composto do vencimento-base
e do anuênio, no percentual de 35% (trinta e cinco por cento), conforme art. 105, caput c
§3° da Lei Municipal n° 4.615/2006, respeitando os limites do art. 40, § 2°, da CF/88, à
Servidora, MAURICEA NUNES CHAVES QUEIROZ, matrícula n° 4172-1, Técnico

Legislativo de Administração TNM, Classe I, Nível III, Padrão "J"*, lotada na Câmara
Municipal de São Luís.

Art. 2° A contagem do tempo de serviço e os cálculos de aposentadoria foram computados ate
13/03/2020. Os proventos equivalerão ao valor integral da sua remuneração contributiva com
paridade, correspondendo a R$ 1.530,44 (hum mil quinhentos e trinta reais e quarenta e
quatro centavos), consoantes parcelas discriminadas a seguir:

I - Vencimento do cargo efetivo: RS 1.133,66

II - Adicionais de caráter individual e vantagens permanentes estabelecidas em lei: RS
396,78

III - Total dos proventos: RS 1.530,44

Art. 3° A revisão dos proventos definidos no artigo anterior será nos termos do art. T, da

Emenda Constitucional n° 41/2003. c/c art. 3°, parágrafo único, da EC n° 47/05.

São Luís, 21 de maio de 2020.

Presidente do Instituto de Previdência e Assistência do Município-IPAM

ATO DE CONCESSÃO N° 2870, DE 21 DE MAIO DE 2020.

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO

DE SÃO LUÍS - IPAM, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais que lhe
conferem o Decreto n° 46.998, de 19 de maio de 2015, resolve:

Art. I° Conceder o benefício de Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição, nos
termos do art. 3W, 1, II, 111 e parágrafo único da EC n° 47/05, composto do vencimento-base
e do anuênio. no percentual de 31% (trinta e um por cento), conforme art. 105, caput e §3°

da Lei Municipal n° 4.615/2006, respeitando os limites do art. 40, § 2f, da CF/88, à Servidora.
MARGARIDA PIRES FEQUES, matrícula n° 4752-1, Serviços Gerais NF, Classe II, Nível

II, Padrão "H", lotada na Câmara Municipal dc São Luís.

Art. 2° A contagem do tempo de serviço e os cálculos de aposentadoria foram computados até
13/03/2020. Os proventos equivalerão ao valor integral da sua remuneração contributiva com
paridade, correspondendo a RS 1.368,95 (hum mil trezentos e sessenta e oito reais e
noventa e cinco centavos), consoantes parcelas discriminadas a seguir:

II - Adicionais de caráter individual e vantagens permanentes estabelecidas em lei: RS
323,95

III - Total dos proventos: RS 1.368,95

Art. 3° A revisão dos proventos definidos no artigo anterior será nos lermos do art. T. da
Emenda Constitucional n° 41/2003, c/c art. 3°, parágrafo único, da EC n° 47/05.

São Luís, 21 de maio de 2020.

Maria José Marinho de Oliveira

Presidente do Instituto de Previdência e Assistência do Município-IPAM

ATO DE CONCESSÃO N° 2869. DE 21 DE MAIO DE 2020.

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO

DE SÃO LUIS - IPAM, Estado do Maranhão
, no uso de suas atribuições legais que lhe

conferem o Decreto n° 46.998, de 19 de maio de 2015, resolve:

Art. I° Conceder o benefício de Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição, nos
termos do art. 3°, I, II, 111 e parágrafo único da EC n° 47/05, composto do vencimento-base
e do anuênio

, no percentual de 35% (trinta e cinco por cento), conforme art. 105, caput e
§3° da Lei Municipal n° 4.615/2006, respeitando os limites do art. 40, § 2®, da CF/88, ao
Servidor, LUIS CARLOS RAMOS, matrícula n° 1912-1, Técnico de Assessoramento

Legislativo, Classe I, Nível III, Padrão "J", lotado na Câmara Municipal de São Luís.

Art. 2° A contagem do tempo de serviço e os cálculos de aposentadoria foram computados até
13/03/2020. Os proventos equivalerão ao valor integral da sua remuneração contributiva com
paridade, correspondendo a RS 3.537,52 (três mil quinhentos e trinta e sete reais e
cinquenta e dois centavos), consoantes parcelas discriminadas a seguir:

I - Vencimento do cargo efetivo: RS 2.620,39

II - Adicionais de caráter individual e vantagens permanentes estabelecidas em lei: RS
917,13

III - Total dos proventos: R$ 3.537,52

Art. 3f A revisão dos proventos definidos no artigo anterior será nos termos do art. 7°, da
Emenda Constitucional n° 41/2003, c/c art. 3°, parágrafo único, da EC n° 47/05.

São Luís, 21 de maio de 2020.

Maria José Máíinho de Oliveira
i

Presidente do Instituto de Previdência e Assistência do Município-IPAM




