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SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO - SEMED

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

EXTRATO DO CONTRATO N° 255/2021 EXTRAIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATANTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

CONTRATADA

PROCESSO N°

ASTRAL CIENTÍFÍCÀ COMERCIO DE PRODUTOS É
EQUIPAMENTOS LTDA

040-41480/2021

FUNDAMENTO LEGAL LEI N° 8.666/93

MODALIDADE
1a (PRIMEIRA) PARCELA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N° 103/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021.

UNID. ORÇ./PROJETO 15901.1030102332.272

NATUREZA DE DESPESA 4
.
4

.
90.52

FONTE DE RECURSO 0114000002

FICHA 43

NOTA DE EMPENHO 1247/2021

VALOR
RS 28.935,00 (vinte e oito mil, novecentos e trinta e cinco
reais).

OBJETO DO CONTRATO

Aquisições de EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS para
atender as necessidades do Laboratório da SEMUS/LACEM,

de acordo com a especificação, quantitativos e condições
constantes no Termo de Referência.

VIGÊNCIA

O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2021, a contar
da data da assinatura, ficando adstrito aos respectivos

créditos orçamentários, conforme dispõe o Art. 57, caput, da
Lei n° 8.666/93.

DATA 18 de novembro de 2021

/r
JOEL NICOL P NpGUEIRAWUNES JÚNIOR

Secretário Municipal ae Saúde

/ / I

PORTARIA N" 224, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições
legais.

RESOLVE:

Conceder 03 (três) diárias em nome dos gestores listados abaixo, para

participarem da solenidade alusiva ao Programa Nacional das Hscolas Cívico - Militares.

em Brasília, no período de 23 a 25 de novembro tio corrente ano.

; NOME MATkíCUlA "

 
.

..

 KG ÇVV

Marin Bárbara de Nazaré Barros Costa 72269-I
47330895-9-

SSP/MA
179703773-0(1

Paulo Roberto Felipe Silva IS0I21-I
000032662894-0-

SSP/MA
618II9633-15

GABINIII H DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO L>H SÃO
LIJÍS. LM 23 DE NOVEMBRO DE 2021.

Anna Chrolinq Marques PÍnhc i ro Salgado
Secretária Municipal de Educação

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNÍCO N° 007/2021 - CPL/CMSL/SVIA

O Pregoeiro torna público o resultado do Pregão Eletrônico
n°Q07/2021/CPL/CMSL referente ao Processo Administrativo n* 2072/2021

,

que tem como objeto Registro de Preço para futura Contratação de empresa
especializada na prestação do serviço de buffet com fornecimento de mão de
obra capacitada para atender as demandas da Câmara Municipal de São Luís
(MA), conforme as especificações do Termo de Referência., cujo objeto foi
adjudicado à empresa VISÃO E PERFIL ASSESSORIA EVENTOS E
SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ de 00.083.140/0001-70, com valor global
registrado do LCTE 1 em R$ 380.000,00 (Trezentos e oitenta mil reais), visto
que atendeu a todos os requisitos do edital.

São Luís (MA), 19 de novembro de 2021.

'vC. (J-
f IAGO TRAJANO OLIVEIRA DANTAS

Pregoeiro/CMSL

PROCESSO:

2072/2021
ESPECIE:

PREGÃO ELETRONICO N° 007/2021/CPUCMSl
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N" 005/202 VCPL-CMSL

N° ATA:

005/2021/CPL/CMSL

08JET0: A PRESENTE ATA TEM POR OBJETO 0 REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA CAPACITADA
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

. CONFORME ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.

CONTRATANTE:

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
C

.

N P. J
05.495.676/0001-17

REPRESENTANTE LEGAL:
OSMAR GOMES DOS SANTOS FILHO

CARGO:
PRESIDENTE

CONTRATADA:

VISÃO & PERFIL - ASSESSORIA
, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA

C
.
NP J

00.083.140/0001-70

REPRESENTANTE LEGAL: j CPF:
Jorím Wanderlev Itbamar I 585.583.904-44

CARGO:
Diretor Administrador

VALOR TOTAL:

RS 380.000.00ítre?entos e oiienta mil reais).

ASSINATURA DA ATA DE

REGISTRO DE PREÇO:

22/11/2021

VIGÊNCIA

TERÁ VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES.
A CONTAR DA DATA DE SUA

PUBLICAÇÃO

FUNDAMENTO LEGAL:

FORMA DA LEI N.° 10.520/2002
, DO

DECRETO MUNICIPAL N" 44.405/2013, DA LEI
COMPLEMENTAR N.° 123/2006 ALTERADA

PELA LEI COMPLEMENTAR N° 147/2014, E.
SUBSIDIARIAMENTE, DA LEI N » 8.666/1993.

EMPRESA BENEFICIÁRIA: VISÃO & PERFILAssessoòa, Eventõse Serviços
'

 LTDA

CNPJ: 00 083.140/0001-70

ENDEREÇO: Av João 1'eisoa Sa nu Cfuz lAril), Sàc Lo is/M A

RESPONSÁVEL LEGAL: Jorim Wanderley Ithamar
CPF: 585.583.904-44

ITEM DESCRIÇÃO i UNIDADE QUANT. VALOR
UNITÁRIO

VALOR

TOTAL

1)1

COFFE BREAK - CARDAPIO:

Croissant: mini-quiches diversos:
mini-coxinha (simples ou com
catupiry);mmi-beiruti de presunto e
queijo: bolo de tapioca: pilo cie queijo;
berinjela em pasia em torrada em pão
sírio: pasteis folhados; rocambole
salgado;mini-enrolado de salchicha;
quibeiesílrra: empadão: pão delicia
(recheado com requeijão) pão de
metro: tabua de frios com queijo
prato: mussarela; queijo branco
fresco; ricota: tomate seco; presunto
de peru defumado: presunto de peru
light: salame; Manquei de peru:
biscoitos variados! amanteigados; agua
e sal: chocolate): mini - sanduíche
rtatural;mtni pizza: mini canapés:
cesto de piles variados: patês
divcrsostpresuruo: frango; carne; peito
de peru): opções variadas, sendo
mínimo 02 tipos dentre as seguintes:
sonho doce de leile; bolos variados
(banana, chocolate, macaxeira); frutas
variadas fatiadas* me lito, melancia,
manga. kiwi, morangos, etc.);

rocambole doce e mini-pudim,

BEBIDAS: água com e sem gás:
refrigerantes variados: coca-cola.
Tanta: Guaraná Antártida (light e
diet): sucos variados (mínimo de três

tipos); café preto: café com leite; leite;
chocolate quente; chás variados:
cappuccino e agua de coco.

RECURSOS HUMANOS:

- 01 (um) coordenador para cada
evento,

- A quantidade do pessoal de apoio
será de acordo com u quantidade
solicitada pelo Fiscal do Contrato.
sendo a cada 30 (trinta) pessoas
participantes do evento deverá ser
disponibilizado Ol(um) apoio e 0l(
ura ) garçom.

UND 3000
30.00 90.000.00

i

|

02

COQUÉTEL - CARDAPIO:
Salgados fritos variados, sendo no
mínimo 10 (dez); dentre as opções:
coxinhas; quibe frito; rissoles:
camarão empanado: patinha de
caranguejo: bolinha de queijo e
presunto; bolinha de bacalhau;
cartucho de camarão: pastel húngaro:
pastel do carne; folheado de queijo:
esfiha de carne: empada de frango e
camarão: espetinho de frango com
manga; toninha de palmito;
pro(itero!es salgado: quiche lorraíne:
canapé de tomate seco e tartefete de
bacalhau ou caranguejo.

BEBIDAS: água com e sem gás:
refrigerantes variados: Coca-cola;
Fama; Guaraná Antárlica; Sprite (light
e diet): sucos variados (mínimo de
três tipos); coquetel de frutas sem
álcool; agua mineral e água de coco.

RECURSOS HUMANOS:
- 01 (um) coordenador para cada
evento.

- A quantidade do pessoal de apoio será
de acordo com a quantidade solicitada
pelo Fiscal do Contraio, sendo a cada
20 (vinte) pessoas participantes do
evento deverá ser disponibilizado
01 (um) apoio e 01 (um) garçom.

UND 1500
55.00 82.500,00

03

REFEIÇÃO TIPO 1 - Durante os
eventos deverão ser servidos era

quantidades suficientes para atender a j
contento todos os convidados as j
seguintes bebidas: entradas: almoços e j
jantares: Almoço: 02 (dois) tipos de
salada fverde e de legtimes);02(dois);
tipos de arroz: branco e temperado
(cuxá; a grega: broco lis; couve):

UND 2000
62.35 12-1.700.00
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SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESPORTO LAZER - SEMDEL

Ol(uma) massa (opçào: cspagueic:
lusilli: lasiinha: raviolh: 02 (dois) tipos
de pratos f.]ucnles: opções Iransio:
carne; peixe: peni; camarào:

BEBIDAS: Relngeramcs variados:
Água minerai com c sem sííís; água de
coco; sucos variados (no mínimo três
lipos); refrigerantes variados: Coca-
cola:Fanta; Guaraná Amártica: Spriie
(iigluediet).

tt EC li RSOS H U M A N OS:

- 01 (um) coordenador para cada
evento,

- A quantidade do pessoal de apoio
será de acordo com a quantidade
solicitada pelo Fiscal do Contrato,
sendo a cada 20 (vinte) pessoas
participantes do evento deverá ser
disponibilizado 01(um) apoio c
01 (um) garçom.
REFEIÇÃO TIPO 2 - Canapés finos
variados sendo no mínimo 05(cinco)
tipos dentre as opções (canapés de
tomate seco: canapé de frango
defumado; voul-au-vant de camarào;

vouJ-au-vant de bacalhau; quibe de
forno; esfirra: rissole de carne:

bolinha de queijo; palilinho de
camarão; coxinha de frango; palitinho
de camarão: empada de frango e
camarão. Dois tipos de salada (verde
e legiunes);tipos de arroz: branco e
temperado (cuxá; a grega; brócolis;
couve); 01 (uma) massa (opção:
espaguete; lusilli; lasanha; ravioli); 02
(dois) tipos de pratos quentes: opções
frango; carne; peixe; peru; camarào;
Sobremesa: Sendo no minímo 03(ttês)
lipos dentre as opções: mousse de
maracujá; bacuri; cupuaçu; chocolate
e limão. Pavê; taça da felicidade; torta
geladas variadas; pudim de leite;
doces em compota variados.

BEBIDAS: refrigerantes variados;
água mineral com e sem gás; água de
coco; sucos variados (no mínimo três
tipos); refrigerantes variados; Coca-
Cola: fama; Guaraná Amártica; Sprite
(lighl e diet).

RECURSOS HUMANOS:
- 01 (um) coordenador para cada
evento.

- A quantidade do pessoal de apoio
será de acordo com a quantidade
solicitada pelo Fiscal do Contrato.
sendo a cada 20 (vinte) pessoas

participantes do evento deverá ser
disponibilizado Olítim) apoio c

\ 01 (um) garçom. __ _- -

 .f()jAL

1200
69.00

82.800,00

Processo n" 2.134/2021

Dispensa de Licitação n" 07/2021/CPI.
/CMSL

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

O procedimento licitatório em análise tem por olijetivo a contratação <lc
empresa especializada no fornecimento de ferramentas

, EPfs e materiais,
visando atender às demandas da Câmara Municipal de São Luís.

Com o fim de proceder à contratação dircta
, a Comissão Permanente de

Licitação apresentou justificativa para dispensa de licitação {i!s. 107-114). Submetido
os autos à análise da Procuradoria Administrativa desta Casa 

.egislativa, esía opinou
pela "possibilidade de Contratação Direta Sem Recurso à lJc:.'ttfõo, com base no art.
24, II, da Lei n°8

.666/93" (fls.l 16-123), pois o valor da presfr ite contratação é de RS
10.503

,00 (dez mil quinhentos e três reais)
, o qual não ultrapassa o limite para dispensa

de licitação previsto no art. 24, II, da Lei n° 8,666/93 (conformí os valores atuatizados
pelo Decreto Federal n" 9.412/2018), correspondente a RS 17 >00,00 (dezessete mil e
seiscentos reais),

Verifica-se
, portanto, que a Lei n" 8.666/1993 ampara a contratação direta

mediante um procedimento prévio em que a observância de tapas e formalidades é
imprescindível. Desta forma, com a anuência da assessor» jurídica, verifica-se a
viabilidade da contratação direta.

Diante do exposto, RATIFICO A DISPENSA D i LICITAÇÃO com o
firo de contratar empresa para fornecimento tIs ferramentas, EJTs e materiais, visando
atender às demandas da Câmara Municipal de São Luis.

Ademais
, determino a publicação da resenha da aresente Ratificação da

Dispensa de Licitação, a fim de se produzirem os efeitos ju> idicos necessários, nos
termos do art. 26 da Lei n° 8

.
666/93.

Encaminho os autos ao Departamento de Contabilidade para emissão da
Nota de Empenho com posterior envio à Controladoria Geral para emissão de parecer
técnico e

, logo após, envie-se à Comissão de Gestão de Contritos e Convénios para a
formalização do Instrumento Contratual.

Oimpra-se,

São Luís (MA), 22 de novembro de 2021

QB
ri/ w

SóáSS fwiwdigiM por
iOsmírG-)ín .,

r " ISO tiof Sífí*,« í líK>
-«NWWIJ

OSMAR GOMES DOS SANTOS FILHO

PRESIDENTE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO l\l' 2072/2021/CMSL

PREGÃO ELETRÔNICO N2 007/2021/CPL/CMSL

OBJETO: Registro de Preço para futura contratação de empresa especializada na
prestação de serviço de Buffet com fornecimento de mão-de-obra capacitada para
atender às demandas da Câmara Municipal de São Luis (MA), conforme especificações

do Anexo do Termo de Referência.

Ref, Processo n° 170.67.222/2021

PORTARIA N° 037/2021 - SEMDEL

O Secretário Municipal de desporto e Lazer - SEMDEL, no uso de suas atribuições
legais.

RESOLVE:

A CÂMARA MUNICIPAL OE SÃO LUÍS, representada neste ato por seu Presidente, Sr.
Osmar Gomes dos Santos Filho, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo

artigo 43, inciso VI, da Lei n- 8.666/93 e Lei n- 10.520/2002, resolve HOMOLOGAR o
objeto do referido Pregão Eletrônico n2 007/2021/CPL/CMSL em favor da empresa
VISÃO & PERFIL Assessoria, Eventos e Serviços LTDA, CNPJ n2 00.083.140/0001-70, no

valor global de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) para que produza seus
efeitos jurídicos.

São Luís/MA, 22 de novembro de 2021.

Conceder 08 (oito) diárias em nome de DÉBORA PORTO PINHEIRO, matricula n°
588.640-1, ocupante do cargo Secretária Adjunta Administrativa Financeira - DAS 1,
para se deslocar para o Estado do Rio de Janeiro/RJ, no período de 01 a 08/12/2021,
para tratar de assuntos de interesse desta SEMDEL. Junto a Prefeitura Municipal do Rio
de Janeiro,

Dê-se ciência.

Publique-se e cumpra-se

CÂMARA *»i<,iJ°i''

sinLulíi <orma digital por
. Osmar Somes
ISO tios Samos Filho
'0Qi 

-02ÍJ64WM3

OSMAR GOMES DOS SANTOS FILHO

PRESIDENTE

São Luifr<MA), de novembro de 2021.
" i

 u ,/k'
MéfémXl

Secreiário SEMDEL'


