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SECRETARIA MUNICIPAL DA
FAZENDA - SEMFAZ

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

MÁRCIO VWlNIBllJS PRESTES ANDRADE
Secretário Municipal Extraordinário de Assuntos Políticos, respondendo,

Cumulativamente, pel Secrafaria Municipal da Criança e Assistência Social.

PORTARIA N° 031 /2021 -GS DE 16 DE FEVEREIRO DE 2021.

PORTARIA N° 05/2021 -CMSL

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIS (MA)

Designa Fiscais de Contrato para atuar no
Contrato n° 002/2018-CMSL e seus

aditivos, que tem por objeto a contratação de
empresa especializada na prestação de
serviços de publicidade, objetivando
assessorar a Câmara Municipal de São Luís
-MA.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 67 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que
determina o acompanhamento e a fiscalização da execução dos contratos, por representante
da Administração especialmente designado;

CONSIDERANDO a necessidade de oferecer subsídios a gestão administrativa desta
SEMFAZ;

RESOLVE:

Art. 1° Revogar a Portaria n° 015/2018, de 05 de fevereiro de 2018.

Art.2° Designar as servidoras Janaina Alencar Soares, Assessora de Planejamento

Fazendário
, Matricula n° 516470-1 e Eve do Socorro Miranda dos Santos, Analista Técnica,

Matricula n° 529877-1, para exercerem a administração dos contratos celebrados entre a

Secretaria Municipal de Fazenda e terceiros, para fins de acompanhamento da execução do

contrato e observação do cumprimento, pela contratada, das regras previstas no processo de

contratação bem como no instrumento contratual, através de subsídios disponibilizados pelos

fiscais técnico e/ou administrativos e gestores do referidos contratos.

Art. 3Q São responsabilidades da coordenadora de contratos:

I
.

III.

IV.

V
.

VI.

VII.

VIII.

XI.

XII.

Acompanhar a execução dos contratos, juntos com os fiscais técnicos e/ou
administrativos, podendo solicitar aos mesmos relatórios a cada 2 meses
sobre a devida execução;
Solicitar publicação junto ao Gabinete o resumo do contrato e de seus aditivos,
e qualquer outra publicação que visa ao atendimento do contrato em vigor;
Manter sob sua guarda os contratos, seus termos aditivos e apostilas;
Solicitar formalmente à contratada a indicação de preposto;
Manter o processo organizado e sob sua guarda: arquivar no processo todos
os documentos relevantes e relativos à execução, em ordem cronológica;
Registrar no processo os fatos ocorridos a fim de documentá-los;
Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua
responsabilidade, a necessidade de prorrogação ou de nova contratação e
tomar as providências cabíveis que estiverem na esfera de sua atribuição; tudo
sendo consultado aos fiscais técnicos e/ou administrativos do contrato bem

como seus gestores;

Nos contratos passíveis de prorrogação (conforme consta no art. 57 da Lei das
Licitações), quando houver interesse da Administração na prorrogação, deve
enviar, no mínimo 06 (seis) meses antes do fim da vigência, ofício à empresa
solicitando manifestação quanto ao interesse de prorrogação do contrato, para
que, caso não ocorra a prorrogação, exista tempo hábil de realização de nova
licitação;
Solicitar formalmente aos fiscais técnicos, manifestação sobre interesse e
vantajosidade na prorrogação de contrato;
Manter controle atuatizado dos pagamentos efetuados, observando sempre o
valor do contrato;

Acompanhar e controlar a prestação de garantia contratual por parte da
contratada

, observando os valores e prazos de vigência;
Acompanhar processos de aplicação de sanções administrativas, bem como
subsidiar as decisões da administração;

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4° Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, EM SÃO LUÍS (MA),
DE 16 DE FEVEREIRO DE 2021.

JOSE DE JESUS DO>fJOSARIO AZZOLINI
Secretário Municipal de Fazenda

0 SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
(MA), no uso de suas atribuições legais;

Considerando o dispositivo normativo expresso pelo art. 58. inciso III da Lei Federal n°
8

.666/1993. o qual estabelece o dever-poder da Administração Pública fiscalizar a execução dos
Contratos administrativos;

Considerando o que estabelece o art. 67 e parágrafos da Lei Federal n° 8.666/1993 e no
art, 6° do Decreto Federal n° 9.507/2018, que determinam que a fiscalização da execução do
Contrato administrativo, far-se-á por Representante da Administração Pública, especialmente
designado;

RESOLVE:

Artigo Id Designar comissão de fiscalização do contrato n° 002/2018-CMSL, formada
pelos servidores; MARCO AURÉLIO NUNES D,ÉÇA - MAT. 4654-2, Diretor de
Comunicação; MAYARA FERNANDA MATOS MUNIZ SANTOS - MAT. 7686-1, para
promover o acompanhamento e a fiscalização, exercendo a função de Fiscais da execução do
referido contrato, celebrado com a empresa Texto e Arte e Propaganda Ltda (Sofia
Comunicação), devidamente inscrita no CNPJ n° 03.935.353/0001-71, que tem por objeto a
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade, compreendendo o
conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o
planejamento, a conceituação, a concepção, a criação e a execução interna, a intermediação e a
supervisão da execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o
intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias.
princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral, conforme Briefing.
objetivando assessorar a Câmara Municipal de São Luís/MA - Processo Administrativo n°

0404/2020-CMSL.

Artigo 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, e produzirá efeitos
retroativos ao dia primeiro de fevereiro, revogando-se as disposições em contrário.

DE-SE CIENCIA UB!

MARCi

Secretário Administrhtm

Ê-$E E CUMPRA-SE.

ITOSA

.egislativa

ATA DE REGISTRO OE PREÇOS N°033/2021
PREGÃO ELETRÓNICO N° 211/2020

PROCESSO N.° 030-47640/2020 . SEMED

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

UASG: 980921

ÓRGÃO PARTICIPANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

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, neste ato representada pelo seu Presidente,
Sr. Washington Ribeiro Viegas Netto, nos termos da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei n.° 10.520,
de 17 de julho de 2002, e 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

.

° 211/2020/CPL/PMSL
, resolve registrar os preços dos itens 01,02,

03 e 04, adjudicados a empresa DISTRIBUIDORA PASSINHO EIRELI, CNPJ n.° 29.142.604/0001-54, com sede
Estrada MA 203

, N° 03/B - Alto Base, Raposa - MA, telefone: (98) 3226-5214, e-mail:
distribuidorapassinho@hotmail.com, neste ato representada por seu Sócio Administrador, Sr. Adelman

Gonçalves Passinho, RG n.° 166837720016 SSP/MA e CPF n.° 968.051.373-49, cujos atos ADJUDICATÓRIO
e HOMOLOGATÓRIO

, na forma da lei de regência, competiram, respectivamente, a Sra. Michelle Sanny Pereira
Silva Farias

, Membro e Pregoeira desta Comissão Permanente de Licitação/CPL; e Sra. Esmênia Miranda
Ferreira Silva, Secretária Municipal de Educação - SEMED.


