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ADITAMENTO

ARMAZÉM   MATEUS   S.A

SEGUNDO ADITAMENTO À ESCRITURA PARTICULAR DA 1ª
(PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO
CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE
COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADI-
CIONAL, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS
RESTRITOS, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM Nº 476/09,
DA ARMAZÉM MATEUS S.A. Pelo presente instrumento particular,
as partes abaixo qualificadas (em conjunto, "Partes", e, individualmen-
te, "Parte"):ARMAZÉM MATEUS S.A., sociedade por ações de capi-
tal fechado com sede na Cidade de São Luis, Estado do Maranhão, na
Rodovia BR 135/Avenida Engenheiro Emiliano Macieira, nº 5, Depósi-
to, Bairro Maracanã, CEP. 65.099-090, inscrita no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº
23.439.441/0013-23 e com seus atos constitutivos devidamente arqui-
vados na Junta Comercial do Estado de Maranhão ("JUCEMA") sob o
NIRE nº 21300009795, neste ato representada na forma de seu Estatu-
to Social ("Emissora" ou "Companhia" e "Estatuto Social",
respectivamente);PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍ-
TULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira com
sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida
das Américas, nº 4.200, Bloco 08, ala B, Salas 302, 303 e 304 - Barra da

Tijuca, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.343.682/
0001-38, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, no-
meada neste instrumento, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezem-
bro de 1976 ("Lei nº 6.404/76" ou "Lei das Sociedades por Ações"),
para representar a comunhão dos interesses dos Debenturistas da pre-
sente emissão e doravante denominada simplesmente "Agente
Fiduciário"; e EXITUS HOLDING S.A., sociedade por ações com
sede cidade de São Luis, Estado do Maranhão, na Av Daniel de La
Touche, nº73 Loja 03, Bairro Cohama, CEP 65074-115, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 24.990.777/0001-09, neste ato representada na
forma do seu Estatuto Social ("Fiador"); CONSIDERANDO QUE:
as Partes celebraram, em 15 de agosto de 2013, a "Escritura Particular
da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em
Ações, em Série Única, da Espécie Com Garantia Real, com Garantia
Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restri-
tos, nos termos da Instrução CVM nº 476/09, da Armazém Mateus
S.A." ("Escritura"), aditada em 1º de novembro de 2016 ("Primeiro
Aditamento"), a qual rege os termos e condições da emissão ("Emis-
são") e da distribuição pública, com esforços restritos de colocação, de
1.250 (mil duzentas e cinquenta) debêntures simples, não conversíveis
em ações, em série única, da espécie com garantia real, com garantia
fidejussória adicional, da primeira emissão da Companhia ("Oferta" e
"Debêntures", respectivamente); em garantia ao adimplemento das
Obrigações Garantidas assumidas pela Emissora no âmbito das Debên-
tures, foram celebrados, em 26 de agosto de 2013, o Contrato de Alie-
nação Fiduciária CD São Luís e o Contrato de Alienação Fiduciária CD
Imperatriz;(ii) em 26 de dezembro de 2016, a Emissora e o Agente
Fiduciário, representando os interesses dos debenturistas da 2ª emis-
são, celebraram a "Escritura Particular da 2ª (segunda) Emissão de
debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da
espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, para dis-
tribuição pública com esforços restritos de colocação, da Armazém
Mateus S.A.", por meio do qual foram emitidas 100.000.000 (cem
milhões) de debêntures, sendo 60.000.000 (sessenta milhões) de de-
bêntures da 1ª série ("Debêntures da 1ª Série da 2ª Emissão") e
40.000.000 (quarenta milhões) debêntures da 2ª série, com valor nomi-
nal unitário equivalente a R$1,00 (um real) totalizando R$ 100.000.000
(cem milhões de reais) na data de emissão;(iii)em 26 de dezembro de
2016, os titulares representando 100% (cem por cento) das Debêntu-
res em circulação ("Debenturistas") se reuniram em Assembleia Geral
de Debenturistas ("AGD") e aprovaram o compartilhamento da garan-
tia imobiliária prevista na cláusula 4.11 da Escritura com as Debêntures
da 1ª Série da 2ª Emissão e autorizaram o Agente Fiduciário a celebrar
este Segundo Aditamento ("Compartilhamento de Garantias");
(iv)adicionalmente, o imóvel consistente no CD de Imperatriz pas-
sou a ser submetido à competência da Serventia Extrajudicial do Ofí-
cio Único de Davinópolis, Estado do Maranhão ("Alteração de Com-
petência Registral");(v) as Partes desejam celebrar este Segundo Adi-
tamento para formalizar o Compartilhamento de Garantias e a Alte-
ração de Competência Registral;RESOLVEM as Partes aditar a Es-
critura, por meio do presente "Segundo Aditamento à Escritura
Particular da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Com Garantia
Real, com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Públi-
ca com Esforços Restritos, nos termos da Instrução CVM nº 476/
09, da Armazém Mateus S.A." ("Segundo Aditamento"), mediante
as seguintes cláusulas e condições:1.TERMOS DEFINIDOS
1.1Todos os termos aqui iniciados em letras maiúsculas que não
sejam expressamente definidos neste Segundo Aditamento terão
os significados a eles atribuídos na Escritura. 2.ALTERAÇÕES
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2.1As Partes decidem incluir a cláusula 4.11.5 na Escritura, que passa
a vigorar com a seguinte redação: "4.11.5A garantia descrita na clausula
4.11.1 acima é compartilhada, de forma pari passu e proporcional às
Obrigações Garantidas das Debêntures e às obrigações garantidas das
debêntures da 1ª série da 2ª emissão da Emissora, nos termos do pri-
meiro aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária CD São Luís e
do primeiro aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária CD
Davinópolis. 2.2As Partes decidem aditar o item (xvi) da cláusula 5.3.1
da Escritura, que passa a vigorar com a seguinte redação:(xvi)vencimento
antecipado ou inadimplemento de qualquer obrigação pecuniária da
Emissora, consideradas individualmente, decorrente de inadimplemento
em obrigação de pagar qualquer valor individual ou agregado superior a
R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), ou seu valor equivalente em
outras moedas, reajustados anualmente, a partir da Data de Emissão,
pela variação acumulada do IGP-M/FGV, desde que não sejam sanados
ou declarados ilegítimos no prazo de 05 (cinco) dias contados da res-
pectiva ciência pela Emissora, incluindo, mas não se limitando à 2ª
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas
séries, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional,
para distribuição pública com esforços restritos, da Emissora.2.3As
Partes decidem aditar a cláusula da cláusula 4.11.1 da Escritura, que
passa a vigorar com a seguinte redação:4.11.1Em garantia do pontual e
integral adimplemento de todas as obrigações, principais e acessórias,
da Emissora sob as Debêntures, serão prestadas pela Companhia e
pela Tocantins Participações e Empreendimentos Ltda., sociedade com
sede na Cidade de São Luis, Estado do Maranhão, na Av. Daniel de La
Touche, n° 73, Loja 01, Bairro Cohama, CEP 65.074-115, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 01.603.379/0001-97 ("Tocantins"), neste ato re-
presentada na forma de seu Contrato Social. as garantias reais abaixo
descritas: (i) cessão fiduciária de direitos creditórios oriundos de co-
brança bancária, no valor mínimo de R$60.000.000,00 (sessenta mi-
lhões de reais). O valor mínimo deverá ser mantido a partir da Data da
Integralização até a Data de Vencimento ou a Data de Resgate Anteci-
pado de forma total, o que ocorrer por último, conforme exposto no
contrato de cessão fiduciária de direitos creditórios (denominado "Con-
trato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios"); (ii) Alienação
fiduciária do imóvel de propriedade da Emissora localizado na BR 135,
km 05, s/n, quadra b, módulo a1, São Luís/MA, registrado sob a matrí-
cula nº 35.937, no Registro Geral de Imóveis ("RGI") de São Luís/MA
e avaliado pela Método Fast pelo conceito de venda forçada no valor de
R$ 30.440.000,00 (trinta milhões e quatrocentos e quarenta mil reais)
(denominado "Contrato de Alienação Fiduciária CD São Luis"); e (iii)
Alienação fiduciária de 2 (dois) lotes de propriedade da Tocantins
localizados na margem da BR 010 em Davinópolis/MA, registrados
sob as matrículas nº 233 e 234 na Serventia Extrajudicial do Ofício
Único de Davinópolis /MA, avaliados pelos Srs. Antônio Camilo
Bertolotti e Andrey Vicente Freitas pelo conceito de venda forçada no
valor de R$ 54.248.900,00 (cinquenta e qutro milhões, duzentos e
quarenta e oito mil e novecentos reais) e R$ 9.725.700,00 (nove mi-
lhões, setecentos e vinte e cinco mil e setecentos reais), respectivamen-
te (denominado "Contrato de Alienação Fiduciária CD Davinópolis",
em conjunto com Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios
e Contrato de Alienação Fiduciária CD São Luis, denominados "Con-
tratos de Garantia"), conforme os termos e condições abaixo delinea-
dos.2.3 Considerando a Alteração de Competência Registral, as Partes
decidem alterar as referências ao imóvel outrora tratado como "CD de
Imperatriz", nos termos da Escritura consolidada constante do Anexo
I a este Segundo Aditamento, de modo que referido imóvel passará a ser
tratado como "CD de Davinópolis".2.4As Partes decidem consolidar a
Escritura, conforme Anexo I deste Segundo Aditamento, incluindo as
alterações aprovadas no Primeiro Aditamento e neste Segundo
Aditamento.3DISPOSIÇÕES GERAIS3.1Todos os demais termos
e condições da Escritura que não tenham sido expressamente alterados
pelo presente Segundo Aditamento são neste ato ratificados e perma-
necem em pleno vigor e efeito.3.2A Emissora e o Fiador declaram e
garantem ao Agente Fiduciário que todas as declarações e garantias
previstas na Cláusula 10 da Escritura permanecem verdadeiras, corre-

tas e plenamente válidas e eficazes na data de assinatura deste Segundo
Aditamento.  3.3Este Segundo Aditamento deverá ser (i) inscrito na
JUCEMA, conforme disposto do artigo 62, §3º, da Lei das Sociedades
por Ações e no item 2.1.2.1 da Escritura, sendo certo que o protocolo
para registro deverá ser realizado em até 10 (dez) Dias Úteis da presen-
te data; e (ii) e registrado nos Cartórios de Registro de Títulos e Docu-
mentos das sedes do Agente Fiduciário, da Emissora e do Fiador, sendo
certo que o protocolo para registro deverá ser realizado em até 10 (dez)
Dias Úteis da presente data. Uma via original deste Segundo Aditamen-
to devidamente arquivada na JUCEMA e registrada nos Cartórios de
Registro de Títulos e Documentos deverá ser enviada ao Agente
Fiduciário em até 05 (cinco) Dias Úteis contados a partir da data de
obtenção dos referidos registros.3.4. Fica eleito o Foro da Comarca
de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas ou
controvérsias oriundas desta Escritura, com renúncia a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.Estando assim, as Partes, certas e ajus-
tadas, firmam o presente instrumento, em 6 (seis) vias de igual teor e
forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas, que também o
assinam.São Paulo, 26 de dezembro de 2016.(página de assinatura 1/4
do Segundo Aditamento à Escritura Particular da 1ª (primeira) Emissão
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única,
da Espécie Com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional,
para Distribuição Pública com Esforços Restritos, nos Termos da Ins-
trução CVM n° 476/09, da Armazém Mateus S.A., celebrada entre Arma-
zém Mateus S.A., Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários e Exitus Holding S.A., em 26 de dezembro de 2016).ARMA-
ZÉM MATEUS S.A.ILSON MATEUS RODRIGUES, DIRETOR PRE-
SIDENTE, A presente ata foi registrada e arquivada na Junta Comercial do
Estado do Maranhão - JUCEMA, aos seis dias do mês de janeiro de dois mil e
dezessete, sob o Nº ED000353001, Protocolo 160935288, Empresa:
21300009795 de 29/12/2016 , Armazém Mateus S.A.,Chancela:
900CB4811904A 7364E0661CAC58A8 6FE1171BDB1, LÍLIAN THERESA
RODRIGUES MENDONÇA - Secretária Geral.

ADITIVOS

REPRESENTAÇÃO   INSTITUCIONAL   DO   ESTADO    DO
MARANHÃO   NO   DISTRITO   FEDERAL - REBRAS

EXTRATO DE CONTRATO. Processo nº015/2016. 2 Termo Aditivo
ao Contrato n. 001/2015-REBRAS. Contratante: Representação
Institucional do Estado do Maranhão no Distrito Federal. CNPJ nº
05.890.957/0001-74. Representante Legal: Liz Ângela Gonçalves
de Melo, Secretária Adjunta de Administração e Finanças. CPF: 617.
857.173-91. Contratada: Atlanta Turismo LTDA-ME. CNPJ nº
08.022.073/0001-96. Representantes Legais: Maria Tereza Campelo
Saulnier de Santiago. CPF nº: 354.882.803-59. Objeto contratado:
prorrogação da vigência do Contrato n. 001/2015, firmado entre o Es-
tado do Maranhão e a Empresa Atlanta Turismo LTDA-ME. Prazo de
vigência: o presente Termo Aditivo prorroga a vigência do instrumen-
to original, na forma autorizada pelo inciso II do artigo 57, bem como
seu parágrafo 4, da Lei n. 8.666/93, pelo período de 12 (doze) meses,
restando definidas neste ato, as datas de 01/01/2017 à 31/12/2017,
respectivamente, como termos inicial e final. Valor: R$ 55.140,70
(cinquenta e cinco mil cento e quarenta reais e setenta centavos). Dotação
orçamentária: unidade orçamentária: 11121; Unidade Gestora: 110121;
Fonte de Recursos: 01010000; Elemento de Despesa: 339039. Fundamen-
tação legal para a modalidade de licitação: Decreto nº 31.553 de 16 de
março de 2016 Lei Federal 8.666 de 1993. Data e assinatura do Instru-
mento: 21 de dezembro de 2016. LIZ ÂNGELA GONÇALVES DE MELO,
Secretária Adjunta Adm. Financeiro - REBRÁS/MA.

EMPRESA   MARANHENSE   DE   ADMINISTRAÇÃO
PORTUÁRIA - EMAP

EXTRATO DA  RESENHA DO PRIMEIRO ADITIVO Nº 015/2016/01.
Processo administrativo de contratação: 1471/2015. Processo ad-
ministrativo do aditamento: 1755/2016.Número do Aditivo: Pri-
meiro Termo Aditivo ao Contrato nº 015/2016/00-EMAP. Contratan-
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te: Empresa Maranhense de Administração Portuária. CNPJ/Contra-
tante: 03.650.060/0001-48. Signatários/Contratante: Sra. Danielle
Câmara Fernandes Nunes, Diretora de Administração e Finanças no
exercício da Presidência da EMAP, CPF 509.363.363-15 e o Sra. Gabriela
Heckler, Assessora Especial, CPF 036.668.609-74. Contratado: R Q
CLÍNICA VETERINÁRIA LTDA-ME. CNPJ nº 14.603.462/0001-08.
Signatário(s)/Contratado: Sra. Camila Santos Queiroz, inscrita no
R.G  sob o n° 201552120022 MA, e no CPF sob o n° 009.934. 553-60.
Objeto do contrato: "execução dos serviços de resgate, transporte, es-
tadia-em espaço administrado pela empresa CONTRATADA -, aplica-
ção de medicações, vacinação, vermifugação, castração e eutanásia - caso
positivo de leishmaniose ou raiva-,com a destinação final dos restos
mortais, de cães e gatos encontrados em áreas administradas pela EMAP,
em São Luís-MA: Poligonal do Porto do Itaqui, Terminal de Ferry- Boat
da Ponta da Espera e Terminal do Porto Grande, em São Luís-MA; e
Terminal de Ferry-Boat de Cujupe, no Município de Alcântara-MA".
Objeto do termo aditivo: para prorrogação dos prazos de execução e de
vigência. Prazo: 12 meses. Valor: R$ 165.360,00 (cento e sessenta e cinco
mil trezentos e sessenta reais). Fundamento legal: com fulcro no inciso
II, do art. 57 da Lei nº 8.666/1993.  Data da assinatura: 16/01/2017. Publi-
que-se. São Luís, 17 de janeiro de 2017. GENIVALDO SILVA CARVALHO,
Assessor Administrativo IV, Matrícula nº 0303.

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   BURITICUPU - MA

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2016. PROCESSO
Nº 2166/2016. PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2015. PARTES:
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Buriticupu-MA, CNPJ
nº 01.612.525/0001-40, através da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Planejamento, e a empresa CONTRATADA: Carlos
Sergio de Carvalho Barros e Advogados Associados, inscrita no
CNJP/MF sob o nº 17.285.931/0001-86. OBJETO: contratação
de empresa para prestação de serviços de assessoria jurídica no
município de Buriticupu - MA. DO VALOR: R$ 357.600,00 (tre-
zentos e cinquenta e sete mil e seiscentos reais). DA VIGENCIA:
a partir da data de sua assinatura, PRAZO: 12 (doze) meses. FUNDA-
MENTAÇÃO LEGAL: §1° do art. 65 da Lei 8.666/93. Buriticupu-
MA, 31 de dezembro de 2016. MARIA JOSE DA SILVA E SILVA -
Secretária Municipal de Administração e Planejamento.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2016. PROCESSO
Nº 0888/2016. PARTES: CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de
Buriticupu-MA, CNPJ nº 01.612.525/0001-40, através da Secretaria
Municipal de Administração e Planejamento, e a empresa CONTRA-
TADA: ALMEIDA LIMPEZA E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNJP/
MF sob o nº 14.804.430/0001-70. OBJETO: prestação de serviços de
limpeza pública no município de Buriticupu-MA e Povoados Buritizinho,
Sagrima e Segundo Núcleo. DO VALOR: R$ 2.999. 150,00 (dois mi-
lhões novecentos e noventa e nove mil cento e cinquenta reais). DA
VIGENCIA: a partir da data de sua assinatura, PRAZO: 11 (onze)
meses. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: §1° do art. 65 da Lei 8.666/93.
Buriticupu-MA, 23 de dezembro de 2016. MARIA JOSE DA SILVA E SILVA -
Secretária Municipal de Administração e Planejamento.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 162/2016 - SEMED.
PROCESSO Nº 2165/2016, PREGÃO PRESENCIAL 044/2016
PARTES: CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Buriticupu-MA,
CNPJ nº 01.612.525/0001-40, através da Secretaria Municipal de Edu-
cação, e a empresa CONTRATADA: S A S BARBOSA - EPP, inscrita
no CNPJ sob o número 13.437.441/0001-05. OBJETO: prestação de
serviços de locação de veículos para o transporte escolar para atender
a Secretaria Municipal de Educação. DO VALOR: R$ 2.009.304,00
(dois milhões nove mil trezentos e quatro reais). DA VIGENCIA: a
partir da data de sua assinatura, PRAZO: 08 (oito) meses. FUNDA-
MENTAÇÃO LEGAL: §1° do art. 65 da Lei 8.666/93. Buriticupu-
MA, 23 de dezembro de 2016. BETEL SANTANA RODRIGUES -
Secretária Municipal de Educação.

PREFEITURA    MUNICIPAL    DE    BURITIRANA - MA

EXTRATO DO CONTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 004/2014. CONTRATANTE: PREFEITURA MU-
NICIPAL DE BURITIRANA CONTRATADO: E. O. DOS SAN-
TOS SERVIÇOS OBJETO: Prestação de serviços de manutenção, con-
servação e limpeza. CLÁUSULA PRIMEIRA. Pelo presente instru-
mento ficam alteradas as seguintes cláusulas: CLÁUSULA QUARTA
- DO PREÇO DOS SERVIÇOS, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMEN-
TO para estabelecer que o preço dos serviços a que alude este contrato
é de R$ 837.426,12 (oitocentos e trinta e sete mil, quatrocentos e vinte
e seis reais e doze centavos); CLÁUSULA SEXTA - DA CLASSIFI-
CAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO, para estabelecer que as
despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes
recursos, previstos para o exercício financeiro de 2017 (dois mil e
dezessete): 17.541.0504.2-085 - Manutenção dos Serviços de Limpe-
za Pública; 3.3.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica e CLÁU-
SULA SÉTIMA-DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, para
estabelecer que a vigência do presente contrato será prorrogada até
31.12.2017, nos moldes do que preconiza o contrato nº 004/2014 e Edital
do Pregão Presencial nº 014/2014 CLÁUSULA SEGUNDA. Ficam
mantidas todas as demais cláusulas e condições do contrato original, espe-
cialmente no tocante aos preços. CLÁUSULA TERCEIRA. Este aditivo
passa a vigorar a partir da data de sua assinatura. REGÊNCIA: LEI
Nº 10.520/02. BURITIRANA (MA), 20 DE DEZEMBRO DE 2016 -
VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO CONTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 004/2016 - SEMAD. CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE BURITIRANA CONTRATADO: R. DOS
SANTOS COSTA COMÉRCIO OBJETO: Aquisição de material de
expediente para o atendimento das necessidades da Administração
Pública Municipal. CLÁUSULA PRIMEIRA. Pelo presente instrumen-
to fica alterada a seguinte cláusula: CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO
E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO para estabelecer que será acres-
cido 25% (vinte e cinco por cento) ao valor inicialmente contratado no
tocante aos lotes nº 01 e 04, do Pregão Presencial nº 002/2016 - CPL,
totalizando a importância de R$ 114.674,66 (cento e quatorze mil, seiscen-
tos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) e R$ 25.487,87
(vinte e cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e sete
centavos), respectivamente. CLÁUSULA SEGUNDA. Ficam mantidas
todas as demais cláusulas e condições do contrato original, especialmente
no tocante aos preços. CLÁUSULA TERCEIRA. Este aditivo passa a
vigorar a partir da data de sua assinatura. REGÊNCIA: LEI Nº 10.520/
02. BURITIRANA (MA), 05 DE DEZEMBRO DE 2016 -
VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO CONTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 005/2016 - SEMAD. CONTRATANTE: PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE BURITIRANA CONTRATADO: R. DOS SAN-
TOS COSTA COMÉRCIO OBJETO: Aquisição de material de limpeza
para o atendimento das necessidades da Administração Pública Municipal.
CLÁUSULA PRIMEIRA. Pelo presente instrumento fica alterada a seguin-
te cláusula: CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES
DE PAGAMENTO para estabelecer que será acrescido 25% (vinte e cinco
por cento) ao valor inicialmente contratado no tocante ao lote nº 04, do
Pregão Presencial nº 003/2016 - CPL, totalizando a importância de R$
107.990,92 (cento e sete  mil, novecentos e noventa reais e noventa e dois
centavos); CLÁUSULA SEGUNDA. Ficam mantidas todas as demais
cláusulas e condições do contrato original, especialmente no tocan-
te aos preços. CLÁUSULA TERCEIRA. Este aditivo passa a vigo-
rar a partir da data de sua assinatura. REGÊNCIA: LEI Nº 10.520/
02. BURITIRANA (MA), 05 DE DEZEMBRO DE 2016 -
VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS - Prefeito Municipal.
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ATAS

COMISSÃO   CENTRAL   PERMANENTE   DE   LICITAÇÃO  -  CCL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2017 - CCL. PROCESSO
Nº 69423/2016 - CCL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2016 - POE/
MA. Pelo presente instrumento, a COMISSÃO CENTRAL PER-
MANENTE DE LICITAÇÃO-CCL, instituição criada e constituída
nos termos da Lei Estadual nº 10.213 de 09 de março de 2015 e Decreto
Estadual nº 30.669 de 10 de março de 2015, inscrita no Cadastro Naci-
onal de Pessoa Jurídica-CNPJ sob o nº 00.705.290/0001-79, com sede
na Rua 44, Quadra 18, Nº 35, Loteamento Calhau, CEP: 650 71-732 em
São Luis/MA, neste ato representada pelo seu Presidente o Sr. ODAIR
JOSÉ NEVES SANTOS, doravante denominada ORGÃO
GERENCIADOR, para atender as demandas da Empresa Maranhense
de Serviços Hospitalares-EMSERH-CNPJ: Nº 18. 519.709/0001-
63, Endereço: Av. Borborema, Qd 22, casa 02, Calhau CEP: 65071-
360, São Luís-MA, considerando o PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/
2016 - POE/MA, PARA REGISTRO DE PREÇOS, cujo resultado
registrado na Ata da Sessão Pública realizada em 31 de Agosto, 22 de
Setembro e 14 de Dezembro de 2016 indica como vencedora a empresa:
ZILFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, e a respecti-
va homologação às fls. 1072 a 1077 do Processo nº 69423/2016 - CCL.
RESOLVE: Registrar os preços dos produtos propostos pela(s)
empresa(s) ZILFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA,
inscrita no CNPJ: Nº 06.046.371/0001-90, localizada na Rua São
Pantaleão, Nº 1291A Madre Deus, São Luis-MA, CEP: 65026-200,
representada pelo Sr. Francisco Pereira Neto, portador do RG: Nº
1700590 SSP/GO e o CPF: Nº 067.015.581-00, nas quantidades esti-
madas, de acordo com a classificação por elas alcançada, por item,
atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as
constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às
normas estabelecidas Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, Lei
Complementar 123/2006, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de
2002 e do Decreto Estadual nº 31.553, de 16 de Março de 2016. CLÁ-
USULA PRIMEIRA - DO OBJETO. Parágrafo Primeiro - A pre-
sente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR
(AGULHA DE ACUPUNTURA E BIÓPSIA) para atender as deman-
das dos Órgãos Participantes, especificados no Anexo I do Edital do
PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2016 - POE/MA, que passa a fazer
parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços
apresentadas pelas licitantes vencedoras, conforme consta nos autos
do processo nº 69423/2016 - CCL. Parágrafo Segundo - Este instru-
mento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas
no ANEXO ÚNICO deste documento, podendo o ÓRGÃO PARTI-
CIPANTE promover as aquisições de acordo com suas necessidades.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, conta-
dos a partir de sua publicação. CLÁUSULA TERCEIRA-DA GE-
RÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Parágrafo Pri-
meiro-O gerenciamento deste instrumento caberá à COMISSÃO
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CCL, através da
Gerência de Registro de Preços - GRP, nos seus aspectos operacionais,
consoante o que o artigo 28 do Decreto Estadual nº 31.553/2016. Pará-
grafo Segundo-A presente Ata de Registro de Preços poderá ser uti-
lizada para aquisições do respectivo objeto, por qualquer órgão da
Administração Pública, Direta ou Indireta. CLÁUSULA QUARTA -
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS. Os
preços registrados, as especificações dos produtos, os quantitativos,
marcas, empresas beneficiárias e representante(s) legal(is) das
empresa(s), encontram-se elencados no ANEXO ÚNICO da Ata de
Registro de Preços. CLÁUSULA QUINTA-DO(S) LOCAL(IS) E
PRAZO(S) DE ENTREGA. Parágrafo Primeiro - A Contratada fica
obrigada a fornecer os produtos nos endereços contidos na Ordem de
Serviço emitida pelo Órgão Contratante. Parágrafo Segundo - O pra-
zo para o início de fornecimento dos produtos será de acordo com a
necessidade do Órgão participante, contados a partir do recebimento

da "Ordem de Fornecimento" ou "Nota de Empenho", de acordo com o
Termo de Referência - Anexo I do Edital. CLÁUSULA SEXTA - DAS
CONDIÇÕES DE ENTREGA. A(s) empresa(s) detentora(s)/
consignatária(s) desta Ata de Registro de Preços será convocada a fir-
mar contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas
neste instrumento, no edital e legislação pertinente. CLÁUSULA SÉ-
TIMA - DA REVISÃO DE PREÇOS. Os preços registrados manter-
se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a
revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inici-
al deste instrumento. Parágrafo Primeiro - Os preços registrados que
sofrerem revisão, não ultrapassarão os preços praticados no mercado,
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmen-
te constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do
registro. Parágrafo Segundo-Caso o preço registrado seja superior à
média dos preços de mercado, o ÓRGÃO GERENCIADOR solicitará
ao(s) Fornecedor(es), mediante correspondência, redução do preço re-
gistrado, de forma a adequá-lo ao mercado. CLAUSULA OITAVA - DA
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Desde que devida-
mente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua
vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da admi-
nistração pública que não tenha participado do certame licitatório,
mediante anuência do órgão gerenciador. Parágrafo Primeiro-Os ór-
gãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando
desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o
órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de
adesão. Parágrafo Segundo - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata
de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, op-
tar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde
que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da
ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. Pará-
grafo Terceiro-As aquisições ou contratações adicionais a que se refe-
re este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por
cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes, não podendo ainda, 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. CLÁUSULA
NONA - DO REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS. Após o en-
cerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus
preços ao valor da proposta do licitante vencedor; Parágrafo Primei-
ro - Para registro adicional de preços dos demais licitantes será exigido
à análise das documentações de habilitação; Parágrafo Segundo - A
apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certa-
me em relação ao licitante vencedor; Parágrafo Terceiro - Além do
preço do 1º (primeiro) colocado, serão registrados preços de outro
fornecedor, desde que as ofertas sejam em valores iguais ao do licitante
vencedor; Parágrafo Quarto - O registro a que se refere o parágrafo
terceiro, tem por objetivo o cadastro de reserva, no caso de exclusão do
primeiro colocado da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previs-
tas nos arts. 18, II, 19 do Decreto Estadual 31.553/2016, devendo ser
registrados obedecendo à ordem prevista do art. 11, §3º, do referido
Decreto Estadual. CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Parágrafo Primeiro - A
presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno
direito, pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, quando: a) O Fornecedor não
cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; b) Não
retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabeleci-
do pela Administração, sem justificativa aceitável; c) Não aceitar reduzir o
seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pratica-
dos no mercado. d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do
art. 87 da Lei 8.666/1993, ou no art. 7º da Lei 10.520/2002. e) Por razões de
interesse público devidamente demonstradas e justificadas pelo(s)
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) ou pelo ÓRGÃO GERENCIADOR
ou por fato surpeveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior que
prejudique o cumprimento da ata. Parágrafo Segundo-Ocorrendo
cancelamento do preço registrado, o(s) Fornecedor(es) será(ão)
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comunicado(s) formalmente, através de documento que será juntado ao
processo administrativo da presente Ata, após sua ciência. Parágrafo
Terceiro-No caso de recusa do Fornecedor em dar ciência da decisão, a
comunicação será feita através de publicação no Diário Oficial do Estado
do Maranhão, considerando-se cancelado o preço registrado a partir dela.
Parágrafo Quarto - A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos
preços registrados poderá não ser aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR,
facultando-se à este, neste caso, a aplicação das penalidades cabíveis.
CLÁUSULA ONZE - DA PUBLICAÇÃO. O ÓRGÃO GERENCIADOR
fará publicar a presente Ata no Diário Oficial do Estado, após sua assina-
tura, nos termos da Legislação vigente. CLÁUSULA DOZE-DAS DIS-
POSIÇÕES FINAIS. Parágrafo Primeiro - Todas as alterações que se
fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo
Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços, confor-
me o caso. Parágrafo Segundo - Integra esta Ata, o Edital de PRE-

GÃO PRESENCIAL Nº 057/2016 - POE/MA e seus anexos e as pro-
postas das empresas registradas nesta Ata. Parágrafo Terceiro - Po-
derá haver modificações nos locais da entrega dos materiais caso em que a
CONTRATANTE notificará a CONTRATADA. Parágrafo Quarto -
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a s Lei Federal nº 8.666,
de 21 de Junho de 1993, na Lei Complementar 123/2006, Lei Federal nº
10.520, de 17 de Julho de 2002 e do Decreto Estadual nº 31.553, de 16 de
março de 2016. CLÁUSULA TREZE - DO FORO. Fica eleito o foro da
comarca desta cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhão, com
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. E por esta-
rem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, na presença
de duas testemunhas. São Luís-MA, de 16 de Janeiro de 2017. Odair
José Neves Santos- Presidente da CCL. Francisco Pereira Neto-
ZILFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

ANEXO  ÚNICO:

REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2017. PREGÃO PRESENCIAL N.º 057/2016 - POE/MA. PROCESSO N.º 69423/2016 - CCL
VIGENCIA: 12 MESES. Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 011/2017, celebrada perante a COMISSÃO
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CCL, tendo como partes a EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
- EMSERH-CNPJ: Nº 18.519.709/0001-63. Endereço: Av. Borborema, Qd 22, casa 02, Calhau CEP: 65071-360, São Luís - MA e as
Empresas que tiveram seus preços registrados, em face à realização do Pregão Presencial 057/2016 - POE/MA. OBJETO: Registro de Preço para
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR (AGULHA DE ACUPUNTURA E BIÓPSIA)

QUADRO: 1 - DADOS  DAS  EMPRESAS  BENEFICIÁRIAS.

EMPRESA: ZILFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 
CNPJ: Nº 06.046.371/0001-90 Telefone / Fax: (98) 3878-0328 / 3878-0309 
Endereço: Rua São Pantaleão, Nº 1291A Madre Deus, São Luis-MA, CEP: 65026-200 E-mail: zilfarma@hotmail.com 

QUADRO 2 – MATERIAL REGISTRADO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL  UNID. QTDE. PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO 
TOTAL 

4 Filtro-uso  cirúrgico,  uso  veia  cava,  durabilidade recuperável, via implante 
jugular ou femural, matéria prima ligas de níquel e titânio, formato tulipa, sistema 
entrega  pré-montada  em  bainha  introdutora  7fr, componente 1 kit com dilatador 
e fio guia, componentes 2 com cateter extrator, esterilidade estéril, uso único. 
MARCA / FABRICANTE: VENATECH LP/B. BRAUN 

Unid 3.600 4.029,67 14.506.812,00 

4.1 Filtro-uso  cirúrgico,  uso  veia  cava,  durabilidade recuperável, via implante 
jugular ou femural, matéria prima ligas de níquel e titânio, formato tulipa, sistema 
entrega  pré-montada  em  bainha  introdutora  7fr, componente 1 kit com dilatador 
e fio guia, componentes 2 com cateter extrator, esterilidade estéril, uso único. 
Reservado para ME e EPP, Lei Complementar 123/2006 
MARCA / FABRICANTE: VENATECH LP/B. BRAUN 

Unid 1.200 4.029,67 4.835.604,00 

13 Agulha anestésica, aplicação p/ peridural, material aço inoxidável, centimetrada, 
dimensão 18 g x 6´, tipo ponta curva tuohy, componente c/ mandril ajustado, 
conector universal  conector  luer  lock,  cônico  e  transparente, característica  
adicional  longa,  tipo  uso  descartável, esterilidade estéril 
MARCA/FABRICANTE: PERICAN AGULHA PARA ANESTESIA PERIDURAL 
B. BRAUN  

Unid 3.600 29,99 107.964,00 

13.1 Agulha anestésica, aplicação p/ peridural, material aço inoxidável, centimetrada, 
dimensão 18 g x 6´, tipo ponta curva tuohy, componente c/ mandril ajustado, 
conector universal  conector  luer  lock,  cônico  e  transparente, característica  
adicional  longa,  tipo  uso  descartável,esterilidade estéril 
Reservado para ME e EPP, Lei Complementar 123/2006 
MARCA/FABRICANTE: PERICAN AGULHA PARA ANESTESIA PERIDURAL 
B. BRAUN  

Unid 1.200 29,99 35.988,00 

 TOTAL R$ 19.486.368,00 

São Luís - MA, de 16 de Janeiro de 2017. Odair José Neves Santos - Presidente da CCL. Francisco Pereira Neto - ZILFARMA
PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2017 - CCL. PROCESSO
Nº 69423/2016  - CCL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2016 - POE/
MA. Pelo presente instrumento, a COMISSÃO CENTRAL PER-
MANENTE DE LICITAÇÃO - CCL, instituição criada e constituída
nos termos da Lei Estadual nº 10.213 de 09 de março de 2015 e Decreto
Estadual nº 30.669 de 10 de março de 2015, inscrita no Cadastro Naci-

onal de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 00.705.290/0001 - 79, com
sede na Rua 44, Quadra 18, Nº 35, Loteamento Calhau, CEP: 65071-
732 em São Luis/MA, neste ato representada pelo seu Presidente o Sr.
ODAIR JOSÉ NEVES SANTOS, doravante denominada ORGÃO
GERENCIADOR, para atender as demandas da Empresa Maranhense
de Serviços Hospitalares - EMSERH - CNPJ: Nº 18.519.709/0001-
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63, Endereço: Av. Borborema, Qd 22, casa 02, Calhau CEP: 65071-
360, São Luís-MA, considerando o PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/
2016-POE/MA, PARA REGISTRO DE PREÇOS, cujo resultado re-
gistrado na Ata da Sessão Pública realizada em 31 de Agosto, 22 de
Setembro e 14 de Dezembro de 2016 indica como vencedora a empresa:
ROYALMED HOSPITALAR LTDA, e a respectiva homologação às
fls. 1072 a 1077 do Processo nº 69423/2016 - CCL. RESOLVE: Regis-
trar os preços dos produtos propostos pela(s) empresa(s) ROYALMED
HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ: Nº 10.781.820/0001-11,
localizada na Rua dos Jenipapeiros, Nº 01A, Qd. 19, Lote 01, Jardim
Renascença, São Francisco, CEP: 65076-490 São Luis-MA represen-
tada pelo Sr. Raimundo Rosa Sousa França, portador do RG:
Nº0419192-7 SSP/MA e o CPF: Nº 268.966.803-34, nas quantidades
estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançada, por item,
atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as
constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às
normas estabelecidas Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, Lei
Complementar 123/2006, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de
2002 e do Decreto Estadual nº 31.553, de 16 de Março de 2016. CLÁ-
USULA PRIMEIRA - DO OBJETO. Parágrafo Primeiro - A pre-
sente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR
(AGULHA DE ACUPUNTURA E BIÓPSIA) para atender as deman-
das dos Órgãos Participantes, especificados no Anexo I do Edital do
PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2016-POE/MA, que passa a fazer
parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços
apresentadas pelas licitantes vencedoras, conforme consta nos autos
do processo nº 69423/2016-CCL. Parágrafo Segundo-Este instru-
mento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas
no ANEXO ÚNICO deste documento, podendo o ÓRGÃO PARTI-
CIPANTE promover as aquisições de acordo com suas necessidades.
CLÁUSULA SEGUNDA-DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, conta-
dos a partir de sua publicação. CLÁUSULA TERCEIRA-DA GE-
RÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Parágrafo Primei-
ro-O gerenciamento deste instrumento caberá à COMISSÃO CEN-
TRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CCL, através da Gerência
de Registro de Preços-GRP, nos seus aspectos operacionais, consoan-
te o que o artigo 28 do Decreto Estadual nº 31.553/2016. Parágrafo
Segundo-A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada
para aquisições do respectivo objeto, por qualquer órgão da Adminis-
tração Pública, Direta ou Indireta. CLÁUSULA QUARTA - DOS PRE-
ÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS. Os preços
registrados, as especificações dos produtos, os quantitativos, marcas,
empresas beneficiárias e representante(s) legal(is) das empresa(s), en-
contram-se elencados no ANEXO ÚNICO da Ata de Registro de Pre-
ços. CLÁUSULA QUINTA - DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE
ENTREGA. Parágrafo Primeiro - A Contratada fica obrigada a forne-
cer os produtos nos endereços contidos na Ordem de Serviço emitida
pelo Órgão Contratante. Parágrafo Segundo - O prazo para o início
de fornecimento dos produtos será de acordo com a necessidade do
Órgão participante, contados a partir do recebimento da "Ordem de
Fornecimento" ou "Nota de Empenho", de acordo com o Termo de
Referência - Anexo I do Edital. CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDI-
ÇÕES DE ENTREGA. A(s) empresa(s) detentora(s)/consignatária(s)
desta Ata de Registro de Preços será convocada a firmar contratações
de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento,
no edital e legislação pertinente. CLÁUSULA SÉTIMA - DA REVI-
SÃO DE PREÇOS. Os preços registrados manter-se-ão inalterados
pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de
desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumen-
to. Parágrafo Primeiro - Os preços registrados que sofrerem revisão,
não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a
diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da
proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. Parágrafo
Segundo - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de
mercado, o ÓRGÃO GERENCIADOR solicitará ao(s) Fornecedor(es),
mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a

adequá-lo ao mercado. CLAUSULA OITAVA - DA ADESÃO A ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS. Desde que devidamente justificada a
vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que
não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do
órgão gerenciador. Parágrafo Primeiro-Os órgãos e entidades que não
participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata
de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para
manifestação sobre a possibilidade de adesão. Parágrafo Segundo -
Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observa-
das as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do
fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obri-
gações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão
gerenciador e órgãos participantes. Parágrafo Terceiro - As aquisi-
ções ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos
itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, não podendo
ainda, 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. CLÁUSULA NONA - DO REGISTRO ADICIONAL
DE PREÇOS. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitan-
tes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante ven-
cedor; Parágrafo Primeiro-Para registro adicional de preços dos de-
mais licitantes será exigido à análise das documentações de habilitação;
Parágrafo Segundo-A apresentação de novas propostas não prejudi-
cará o resultado do certame em relação ao licitante vencedor; Parágra-
fo Terceiro-Além do preço do 1º (primeiro) colocado, serão registrados
preços de outro fornecedor, desde que as ofertas sejam em valores
iguais ao do licitante vencedor; Parágrafo Quarto - O registro a que se
refere o parágrafo terceiro, tem por objetivo o cadastro de reserva, no
caso de exclusão do primeiro colocado da Ata de Registro de Preços,
nas hipóteses previstas nos arts. 18, II, 19 do Decreto Estadual 31.553/
2016, devendo ser registrados obedecendo à ordem prevista do art. 11,
§3º, do referido Decreto Estadual. CLÁUSULA DÉCIMA - DO CAN-
CELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Parágrafo
Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada
de pleno direito, pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, quando: a) O For-
necedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de
Preços; b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente
no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado. d) Sofrer sanção pre-
vista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/1993, ou no
art. 7º da Lei 10.520/2002. e) Por razões de interesse público devida-
mente demonstradas e justificadas pelo(s) ÓRGÃO(S) PARTICIPAN-
TE (S) ou pelo ÓRGÃO GERENCIADOR ou por fato surpeveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior que prejudique o cumpri-
mento da ata. Parágrafo Segundo - Ocorrendo cancelamento do pre-
ço registrado, o(s) Fornecedor(es) será(ão) comunicado(s) formalmen-
te, através de documento que será juntado ao processo administrativo
da presente Ata, após sua ciência. Parágrafo Terceiro - No caso de
recusa do Fornecedor em dar ciência da decisão, a comunicação será
feita através de publicação no Diário Oficial do Estado do Maranhão,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir dela. Parágrafo
Quarto - A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços
registrados poderá não ser aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR,
facultando-se à este, neste caso, a aplicação das penalidades cabíveis.
CLÁUSULA ONZE-DA PUBLICAÇÃO. O ÓRGÃO GERENCIA
DOR fará publicar a presente Ata no Diário Oficial do Estado, após
sua assinatura, nos termos da Legislação vigente. CLÁUSULA DOZE
- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. Parágrafo Primeiro-Todas as al-
terações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de
lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Regis-
tro de Preços, conforme o caso. Parágrafo Segundo - Integra esta Ata,
o Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2016 - POE/MA e seus
anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata. Parágrafo
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Terceiro - Poderá haver modificações nos locais da entrega dos mate-
riais caso em que a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA.
Parágrafo Quarto-Os casos omissos serão resolvidos de acordo com
a s Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, na Lei Complementar
123/2006, Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e do Decreto
Estadual nº 31.553, de 16 de março de 2016. CLÁUSULA TREZE -
DO FORO. Fica eleito o foro da comarca desta cidade de São Luís,

capital do Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas do presente instrumento. E por estarem, assim, justas e con-
tratadas, as partes assinam o presente, na presença de duas testemu-
nhas. São Luís-MA, de 16 de Janeiro de 2017. Odair José Neves
Santos- Presidente da CCL . Raimundo Rosa Sousa França-
ROYALMED HOSPITALAR LTDA.

ANEXO  ÚNICO:

REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2017. PREGÃO PRESENCIAL N.º 057/2016 - POE/MA. PROCESSO N.º 69423/2016 - CCL.
VIGENCIA: 12 MESES. Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 012/2017, celebrada perante a COMISSÃO
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CCL, tendo como partes a EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
- EMSERH - CNPJ: Nº 18.519.709/0001-63. Endereço: Av. Borborema, Qd 22, casa 02, Calhau CEP: 65071-360, São Luís-MA e as
Empresas que tiveram seus preços registrados, em face à realização do Pregão Presencial 057/2016 - POE/MA.  OBJETO: Registro de Preço para
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR (AGULHA DE ACUPUNTURA E BIÓPSIA)

QUADRO: 1 - DADOS  DAS  EMPRESAS  BENEFICIÁRIAS:

EMPRESA: ROYALMED HOSPITALAR LTDA 
CNPJ: Nº 10.781.820/0001-11 Telefone / Fax: (98) 3227-4804 
Endereço: Rua dos Jenipapeiros, Nº 01A, Qd. 19, Lote 01, Jardim Renascença, São Francisco, 
CEP: 65076-490 São Luis-MA 

E-mail: royalmed@terra.com.br 

QUADRO 2 – MATERIAL REGISTRADO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL UNID. QTDE. PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO 
TOTAL 

22 

Conjunto sonda endobronquial de duplo lúmen direita n. 28  (tipo  robertshaw)  -  com  
guia  para  ventilação pulmonar seletiva e anestesia. Confeccionado em PVC, provido  de  
01y,  02  prolongadores  e  02  sondas  de aspiração. Estéril. Embalagem individual, em 
papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, com abertura em pétala, data e validade de 
esterilização, lote, registro na ANVISA. 
MARCA / FABRICANTE: WELL LEAD MEDICAL - CHINA 

kit 3.600 242,00 871.200,00 

22.1 

Conjunto sonda endobronquial de duplo lúmen direita n. 28  (tipo  robertshaw)  -  com  
guia  para  ventilação pulmonar seletiva e anestesia. Confeccionado em PVC, provido  de  
01y,  02  prolongadores  e  02  sondas  de aspiração. Estéril. Embalagem individual, em 
papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, com abertura em pétala, data e validade de 
esterilização, lote, registro na ANVISA. 
Reservado para ME e EPP, Lei Complementar 123/2006 
MARCA / FABRICANTE: WELL LEAD MEDICAL - CHINA 

kit 1.200 242,00 290.400,00 

29 

Conjunto sonda endobronquial de duplo lúmen direita n. 39  (tipo  robertshaw)  -  com  
guia  para  ventilação pulmonar seletiva e anestesia. Confeccionado em PVC, provido  de  
01y, 02  prolongadores  e  02  sondas  de aspiração. Estéril. Embalagem individual, em 
papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, com abertura em pétala, data e validade de 
esterilização, lote, registro na ANVISA. 
MARCA / FABRICANTE: WELL LEAD MEDICAL - CHINA 

kit 3.600 242,00 871.200,00 

29.1 

Conjunto sonda endobronquial de duplo lúmen direita n. 39  (tipo  robertshaw)  -  com  
guia  para  ventilação pulmonar seletiva e anestesia. Confeccionado em PVC, provido  de  
01y,  02  prolongadores  e  02  sondas  de aspiração. Estéril. Embalagem individual, em 
papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, com abertura em pétala, data e validade de 
esterilização, lote, registro na ANVISA. 
MARCA / FABRICANTE: WELL LEAD MEDICAL - CHINA 

kit 1.200 242,00 290.400,00 

30 

Conjunto sonda endobronquial de duplo lúmen direita n. 41  (tipo  robertshaw)  -  com  
guia  para  ventilação pulmonar seletiva e anestesia. Confeccionado em PVC, provido  de  
01y,  02  prolongadores  e  02  sondas  de aspiração. Estéril. Embalagem individua l, em 
papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, com abertura em pétala, data e validade de 
esterilização, lote, registro na ANVISA. 
MARCA / FABRICANTE: WELL LEAD MEDICAL - CHINA 

k it  3.600 250,35 901.260,00 

30.1 

Conjunto sonda endobronquial de duplo lúmen direita n. 41  (tipo  robertshaw)  -  com  
guia  para  ventilação pulmonar seletiva e anestesia. Confeccionado em PVC, provido  de  
01y,  02  prolongadores  e  02  sondas  de aspiração. Estéril. Embalagem individua l, em 
papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, com abertura em pétala, data e validade de 
esterilização, lote, registro na ANVISA. 
Reservado para ME e EPP, Lei Complementar 123/2006 
MARCA / FABRICANTE: WELL LEAD MEDICAL - CHINA 

k it  1.200 250,35 300.420,00 

VALOR TOTAL R$ 3.524.880,00 

São Luís - MA, de 16 de Janeiro de 2017. Odair José Neves Santos - Presidente da CCL . Raimundo Rosa Sousa França - ROYALMED
HOSPITALAR LTDA.
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CÂMARA   MUNICIPAL   DE   BENEDITO   LEITE - MA

ATA.Ata da Seção preparatória do primeiro ano de legislatura para a
posse dos vereadores. As 08:00 do 1 de Janeiro de 2017 nesta cidade de
Benedito Leite estado do Maranhão no plenário da câmara municipal
sobre a presidência do vereador Bruno de Sousa Guimaraes compare-
ceram os senhores eleitos no pleito de 02 de outubro de 2017: Adelmar
Ferreira de Miranda, Baltazar Ribeiro de Almeida, Bruno de Sousa
Guimaraes, Cleighton Borges Barros, Felix Pereira da Silva, João
Fernando de Sousa Ferreira, Rogerio Alves da Costa, Rossana Ferreira
da Costa, Maria Aparecida Miranda da Silva, que de acordo com o
artigo de número 22, inciso 6º da lei orgânica do município e o artigo 4
do regimento interno da câmara municipal, apresentaram os seus
diplomas e declarações de bens, para secretariar os trabalhos os
vereadores Rossana Ferreira Costa e Adelmar Ferreira de Miranda,
após as apresentações dos Diplomas e das declarações de bens, que
ficaram arquivadas na secretaria da câmara, e cumprido as demais
determinações legais da seção solene de posse o presidente prestou
os seguintes compromissos "Prometo cumprir a constituição fede-
ral, a constituição do estado e a lei orgânica do município, observar
as leis, desempenhar o mandato que me foi conferido e o bem estado
de seu povo, os demais vereadores ao serem nomeados pelo secre-
tário de pé responderam assim o prometo". O compromisso do
secretário foi tomado pelo presidente firmado a manifestação individu-
al os vereadores foram declarados empossados no cargo para a legislatura
compreendida entre 1º de janeiro de 2017 até 31 de dezembro de 2020
para que surta todos os efeitos, lavrou-se a presente ata que vai assina-
da pelos empossados. Baltazar Ribeiro de Almeida, Cleighton Borges
Barros, Rossana Ferreira da Costa, Adelmar Ferreira de Miranda,
Felix Pereira da Silva e Bruno de Sousa Guimarães.

ATA.Ata da primeira seção preparatória do primeiro ano de legislatura
para eleição da mesa diretora da câmara municipal. As 09:00 horas do
dia 1 de janeiro de 2017, reunisse em sua sede na câmara municipal de
Benedito Leite no estado do Maranhão, para seção prepatoria do pri-
meiro ano da atual legislatura para eleição dos membros da mesa direto-
ra para o biênio de 2017/2018. Os trabalhos foram iniciados apos a
constatação de numero legal, tendo na presidência do vereador Bruno
de Sousa Guimaraes e secretariado pelos vereadores Adelmar Ferreira
de Miranda e Rossana Ferreira Costa, aberto os trabalhos com a expla-
nação sobre a finalidade da seção o senhor presidente explicou que a
votação seria secreta e com indicação de voto para presidente, vice-
presidente, primeiro secretario e segundo secretario, onde foi apresen-
tado uma chapa única, composta por presidente Baltazar Ribeiro de
Almeida, vice-presidente Rogerio Alves da Costa, primeiro secretario
Rossana Ferreira Costa, segundo secretario Maria Aparecida Miranda
da Silva. O vereador Baltazar Ribeiro de Almeida, foi o primeiro a
depositar o seu voto na urna, igual procedimento tiveram em seguida os
membros da mesa e após todos os vereadores votarem, encerram os
trabalhos foi procedido a apuração pela mesa e assistida pelos vereado-
res e pelo publico, cujo o resultado apresentou o seguinte: presidente
Baltazar Ribeiro de Almeida, vice-presidente: , vice-presidente Roge-
rio Alves da Costa, primeiro secretario Rossana Ferreira Costa, segun-
do secretario Maria Aparecida Miranda da Silva. Com nove votos a
favor foram proclamados eleitos, e foi dado a palavra ao novo presi-
dente dos trabalhos Baltazar Ribeiro de Almeida e em seguida foi
franquiada a quem quisesse fazer uso da palavra, após discursarem os
senhores vereadores, Rossana Ferreira da Costa, Cleighton Borges
Barros, Maria Aparecida Miranda da Silva, Felix Pereira da Silva,
Adelmar Ferreira de Miranda, Bruno de Sousa Guimaraes, Rogerio
Alves da Costa e o ex-vereador João Ferreira Filho, Leomar Ferreira
da Silva e Erivaldo Costa Sandes. Em seguida o senhor presidente
Eleito marcou nova seção solene para as 16:00 da tarde, para dar
posse ao prefeito e vice-prefeito solicitando comparecimento de to-
dos. Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrado os trabalhos e
para constar eu Rossana Ferreira Costa servindo de secretaria lavrei a

presente e foi assinado por mim e pelos senhores vereadores: Baltazar
Ribeiro de Almeida, Cleighton Borges Barros, Rogerio Alves da Costa,
Maria Aparecida Miranda da Silva, Bruno de Sousa Guimaraes, Felix Perei-
ra da Silva, João Fernando de Sousa Ferreira, Adelmar Ferreira de Miranda e
Rossana Ferreira da Costa.

CÂMARA    MUNICIPAL   DE   PASTOS   BONS - MA

ATA DE SESSÃO DE POSSE DA PREFEITA E VICE-PREFEITO
DO MUNICÍPIO DE PASTOS BONS, ESTADO DO MA-
RANHÃO, PARA A GESTÃO 2017 A 2020. AO 1º DIA DO MÊS DE
JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE, ÀS 01:00 HORA
(UMA HORA), NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
PASTOS BONS, REUNIU-SE A CÂMARA MUNICIPAL DE VERE-
ADORES DE PASTOS BONS, ESTADO DO MARANHÃO, DEVI-
DAMENTE EMPOSSADA NESTA DATA, ESPECIALMENTE PARA
O FIM DE DAR POSSE À PREFEITA E VICE-PREFEITO DO MU-
NICÍPIO DE PASTOS BONS PARA O MANDATO DE 2017 A
2020. PRESIDINDO A SESSÃO, O VEREADOR PRESIDENTE DA
CÂMARA LUIZ GONZAGA CAMAPUM DECLAROU ABERTO
OS TRABALHOS, DETERMINDANDO O SENHOR JAIR
MOREIRA DE SOUSA PARA SECRETARIAR OS TRABALHOS.
EM SEGUIDA A MESTRE DE CERIMONIA, CONVIDA OS VE-
READORES EMPOSSADOS, SENHORES: DIVALDO GOMES
FERREIRA, FRANCISCO REINALDO COELHO DE SOUSA,
JACKSON COELHO DE SOUSA, JAIR ALVES CORREA, JOÃO
LUIZ DO ESPIRITO SANTO COELHO, JOSELIO GRANGEIRO
SILVA, LUIZ GONZAGA CAMAPUM, MARIOSON LOPES DE
SOUSA, NAGIBE GONÇALO DE SOUSA, RAIMUNDO CAS-
TRO BRASIL E VALMIREIS PEREIRA DE SOUZA E AUTORI-
DADES PRESENTES PARA FAZEREM PARTE DA MESA. EM
SEGUIDA A MESTRE DE CERIMÔNIA SENHORA CLAUDIANA
CÂMARA GUIMARÃES COSTA, CONVIDA A TODOS PARA
DE PÉ CANTAREM OS HINOS NACIONAL E DO MUNICÍPIO
RESPECTIVAMENTE. POSTERIORMENTE O SENHOR PRESI-
DENTE, CONVIDA A PREFEITA ELEITA IRIANE GONÇALO
DE SOUSA GASPAR E O VICE-PREFEITO FRANCISCO
ANTUNES CAMAPUM NETO, PARA DE PÉ, PRESTAREM O
SEU COMPROMISSO. EM ATO CONTINUO O SENHOR PRESI-
DENTE LUIZ GONZAGA CAMAPUM SOLICITA À PREFEITA
E O VICE-PREFEITO QUE ESTENDAM SUAS MÃOS DIREITA
EM DIREÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, À CONSTITUI-
ÇÃO ESTADUAL E A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E PRES-
TEM O SEU COMPROMISSO, O QUE FOI FEITO DA SEQUINTE
FORMA: "PROMETO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E A LEI ORGANICA DO
MUNICIPIO, OBSERVAR AS LEIS, DESEMPENHAR O MAN-
DATO QUE ME FOI CONFIADO E TRABALHAR PELO PRO-
GRESSO DO MUNICÍPIO E BEM ESTAR DE SEU POVO". SE-
GUIDAMENTE O SENHOR PRESIDENTE DECLARA
EMPOSSADOS PARA O CARGO DE PREFEITA MUNICIPAL A
SENHORA IRIANE GONÇALO DE SOUSA GASPAR E PARA O
CARGO DE VICE-PREFEITO O SENHOR FRANCISCO
ANTUNES CAMAPUM NETO. APÓS AS SAUDAÇÕES, O SE-
NHOR PRESIDENTE PASSOU A PALAVRA AO VEREADOR
MARIOSON LOPES DE SOUSA, O QUAL REPRESENTOU OS
DEMAIS VEREADORES. EM SEGUIDA FACULTOU A PARAVRA
AOS SENHORES: ENOQUE MOTA, DR. ANOTNIO ELIZABEH,
AO VICE-PREFEITO FRANCISCO ANTUNES CAMAPUM
NETO E À EXMA. PREFEITA MUNICIPAL IRIANE GONÇALO
DE SOUSA GASPAR A QUAL FEZ SEU DISCURSO DE POSSE.
LOGO APÓS A MESTRE DE CERIMÔNIA COMUNICOU O EN-
CERRAMENTO DOS TRABALHOS DA CERIMÔNIA DE POS-
SE, DESEJANDO TODOS, FELIZ ANO NOVO.  NADA HAVEN-
DO A TRATAR, O SENHOR PRESIDENTE AGRADECEU A
PRESSENÇAS DE TODOS E DECLAROU ENCERRADA SESSÃO. E
PARA CONSTAR, FOI LAVRADA A PRESENTE ATA QUE APÓS LIDA
E APROVADA SERÁ ASSINADA.
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ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS VEREADORES.
Para a Legislatura de 2017/2.020 e, Eleição da Mesa Diretora realizada
no dia primeiro de janeiro de dois mil e dezessete. No primeiro dia do
mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, às 00:30 horas, nesta
cidade de Pastos Bons - MA, no Auditório Zacarias Rêgo, Palácio José
Gonçalo de Sousa, situado na Avenida Domingos Sertão, nº 1000, Bair-
ro São José. Foi realizada Sessão Solene de Posse dos Vereadores para
Legislatura 2017/2020 e eleição da Mesa Diretora para o biênio de
2017/2018, que se iniciam em primeiro de janeiro de dois mil e dezessete.
De acordo com a Lei Orgânica deste Município artigo 16º e Regimento
Interno da Câmara Municipal em seu artigo 3º, assume a presidência
desta Sessão, o Senhor Francisco Francisco Antunes Camapum Neto,
que após os cumprimentos de praxe, convida o senhor Jair Moreira de
Sousa (Sec. Geral da Câmara) para que tome assento à Mesa, a fim de
Secretariar os trabalhos desta Sessão. Nesta oportunidade, serviu-se
como Mestre de Cerimonia a senhora Claudiana Câmara Guimarães
Costa, que após as saudações, convida os senhores Vereadores: Divaldo
Gomes Ferreira, Francisco Reinaldo Coelho de Sousa, Jackson Coelho
de Sousa, Jair Alves Correa, João Luiz do Espirito Santo Coelho, Joselio
Grangeiro Silva, Luiz Gonzaga Camapum, Marioson Lopes de Sousa,
Nagibe Gonçalo de Sousa, Raimundo Castro Brasil e Valmireis Pereira
de Souza para que tomem assento à Mesa em seus respectivos lugares.
Convida também os Excelentíssimos: Iriane Gonçalo de Sousa Gaspar
- DD. Prefeita Municipal, Francisco Antunes Camapum Neto (Vice-
Prefeito Eleito) e autoridades presentes. Composta a Mesa, o senhor
presidente se manifesta nos seguintes ternos: "havendo número legal
de vereadores, com a proteção de Deus declaro aberta a presente sessão
de Posse dos Vereadores para a Legislatura de 2107/2020 e Eleição da
Mesa Diretora para o biênio de 2017/2018". Em seguida, a Mestre de
Cerimônia convida a todos para de pé cantar o hino nacional e Munici-
pal. Em ato contínuo, o Sr. Presidente solicita aos vereadores presentes
a fazerem a entrega do Diploma e Declaração de Bens. Conferidos os
documentos e estando todos em ordem, o senhor Presidente convida os
Srs. Vereadores a ficarem de pé para prestarem o juramento de posse,
que foi proferido nos seguintes termos: "Prometo cumprir a Constitui-
ção Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, ob-
servar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar
pelo progresso do Município e bem estar do seu povo". Logo em
seguida, o senhor Presidente solicita ao secretário que faça a chamada
nominal dos Srs. Vereadores, os quais deverão à sua vez, declarar o
compromisso de posse, nos seguintes termos: "Assim o prometo".
Findada a chamada, O Sr. Presidente se manifesta nos seguintes ter-
mos: "DECLARO empossados os senhores Vereadores eleitos em 02
de outubro de 2016, para a Legislatura de 2017 a 2020. Após as sudações
e cumprimentos, assume a presidência o vereador Francisco Reinaldo,
que da início ao processo de eleição da Mesa Diretora da Câmara
Municipal de Pastos Bons-MA, para o Biênio de 2017/2018, na forma
estabelecida na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno da
Casa, explicando como seria realizada a eleição. Considerando o artigo
6, § 3º do Regimento Interno, verificou-se cronologicamente o registro
único dos seguintes candidatos em Chapa Conjunta: Presidente: Luiz
Gonzaga Camapum - Vice Presidente: Nagibe Gonçalo de Sousa - 1º
Secretário (a): Raimundo Castro Brasil - 2º Secretário (a): João Luiz do
Espirito Santo Coelho. Verificada quantidade de 11 (onze) cédulas de
votação e sua autenticidade, sendo as mesmas, devidamente rubricadas
no verso pelo Presidente e pelo Secretário da Sessão e, não havendo
pedido de impugnação da candidatura dos concorrentes aos cargos da
Mesa Diretora, o senhor presidente dá início ao processo de votação
que será feito na forma conjunta da chapa registrada. Convidou nomi-
nalmente em ordem alfabética cada um dos vereadores, entregando-lhes
uma cédula de votação, com a qual dirigiram-se ao local reservado para
assinalar seu voto e após deposita-lo na urna, à visão de todos os
presentes. Após a votação o Senhor Presidente convida os vereadores
Valmireis Pereira de Sousa e Marioson Lopes de Sousa para proce-
der a apuração dos votos. Conferidas uma por uma, totalizando 11
(onze) cédulas; 1º ESCRUTÍNEO: A Chapa única assim registrada:
Presidente: Luiz Gonzaga Camapum - Vice - Presidente: Nagibe Gon-

çalo de Sousa - 1º Secretário (a): Raimundo Castro Brasil - 2º Secretário
(a): João Luiz do Espirito Santo Coellho, recebeu 08 (oito) votos favo-
ráveis e 03 (três) contrários, tendo sido neste momento, DECLARA-
DA ELEITA E EMPOSSADA PARA O BIÊNIO DE 2017/2018, e
logo, convoca os membros da nova Mesa Diretora para assumirem
seus lugares, onde receberam os cumprimentos de todos ali presentes.
Em ato contínuo, o senhor Presidente Luiz Gonzaga Camapum fez seu
discurso de posse e, logo após faculta a tribuna aos demais vereadores.
fazem uso da palavra: Raimundo Martins de Sousa (pai do vereador
Francisco Reinaldo Coelho de Sousa); Jackson Coelho de Souza;
Marioson Lopes de Souza; Divaldo Gomes Ferreira; Jair Alves Correa;
Josélio Grangeiro Silva; Raimundo Castro Brasil; João Luiz do Espirito
Santo Coelho e Nagibe Gonçalo de Sousa que fizeram suas considera-
ções e felicitações à nova Mesa Diretora. Tendo sido cumprida a fina-
lidade da presente Sessão, o Sr. Presidente agradece a presença de
todos, desejando-lhes um Próspero e Venturoso 2.017 e declara encer-
rada a Sessão. E para constar, foi lavrada à presente Ata que após lida e
aprovada, segue devidamente assinada pelo Presidente, Membros da Mesa,
Secretário da Sessão e demais Vereadores.

EXITUS    HOLDING    S.A.
CNPJ (MF)  Nº 24.990.777/0001-09

NIRE Nº 21300012354
Companhia Fechada

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
EM 26 DE DEZEMBRO DE 2016.1.DATA, HORA E LOCAL: Em
26 de dezembro de 2016, às 10 (dez) horas, na sede social da Exitus
Holding S.A. ("Companhia"), situada na Cidade de São Luís, Estado do
Maranhão, na Avenida Daniel de La Touche, nº 73, Loja 03, Bairro
Cohama, CEP 65074-115. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dis-
pensada a convocação, tendo em vista a presença dos acionistas repre-
sentando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se
evidencia das assinaturas lançadas no Livro de Registro de Presença de
Acionistas da Companhia, na forma do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei 6.404/76").
3.MESA: Presidente: Sr. Ilson Mateus Rodrigues ("Presidente"); e
Secretária: Sra. Ana Clara Freire De Déa ("Secretária"). 4. ORDEM
DO DIA: Composta a mesa, o Presidente declarou instalada a
Assembleia, passando a ler os itens da ordem do dia a serem objeto de
deliberação na presente assembleia: (i) a concessão de garantia
fidejussória pela Companhia no âmbito da 2ª (segunda) emissão de
debêntures simples, não conversíveis em ações, em 2 (duas) Séries, da
espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, para dis-
tribuição pública com esforços restritos, da Armazém Mateus S.A.
("Emissora" e "Emissão"); e (ii) a autorização para os diretores prati-
carem os atos necessários para efetivação das deliberações aprovadas.
5.DELIBERAÇÕES: Discutidas as matérias constantes da ordem do
dia, os acionistas presentes deliberaram aprovar, por unanimidade de
votos: (i) a constituição de garantia fidejussória, na forma de fiança, em
favor dos titulares das debêntures ("Debenturistas") objeto da Emis-
são, em que a Companhia se obrigará, em caráter irrevogável e irretratável
, perante os Debenturistas, como fiadora, codevedora solidária e prin-
cipal pagadora, pelo fiel, pontual e integral pagamento das obrigações
da Emissora no âmbito da Emissão, que inclui, mas não se limita a toda
e qualquer obrigação, principal e/ou acessória, presente e/ou futura,
incluindo o pagamento do montante de principal, juros remuneratórios,
encargos ordinários e/ou de mora, penalidades, despesas, custas, hono-
rários e demais encargos contratuais e legais previstos, indenizações de
qualquer natureza e demais montantes devidos pela Emissora nos ter-
mos desta Escritura e/ou nos termos de seus eventuais aditamentos,
bem como pelas despesas eventualmente incorridas pelo Agente
Fiduciário, e pelos honorários devidos a este ("Valor Garantido"), nos
termos da "Escritura Particular da 2ª (segunda) Emissão de debêntures
simples, não conversíveis em ações, em duas séries, da espécie com
garantia real, com garantia fidejussória adicional, para distribuição pú-
blica com esforços restritos de colocação, da Armazém Mateus S.A."
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("Escritura de Emissão"), renunciando expressamente aos benefícios
dos artigos 333, parágrafo único, 364, 366, 368, 824, 827, 830, 834,
835, 837, 838 e 839 do Código Civil e dos artigos 130 e 794 do Código
de Processo Civil ("Fiança"), que permanecerá válida em todos os seus
termos até o pagamento integral das Obrigações Garantidas da Emis-
são, podendo ser excutida e exigida judicial ou extrajudicialmente, quantas
vezes forem necessárias até a integral liquidação das Obrigações Garan-
tidas da Emissão; As principais características das Debêntures objeto
da Fiança são a seguir descritas: (i) valor total da Emissão: R$100.00
0.000,00 (cem milhões de reais), na data de emissão; (ii) prazo: 8 (oito)
anos, para a 1ª série e 5 (cinco) anos para a 2ª série; (iii) valor nominal
unitário: R$1,00 (um real); (iv) quantidade: 100.000.000 (cem milhões)
de Debêntures, sendo 60.000.000 (sessenta milhões) de debêntures da
1ª série e 40.000.000 (quarenta milhões) de debêntures da 2ª série; (v)
remuneração: 100% (cem por cento) da taxa DI, acrescida de uma
sobretaxa de (a) 3,30% (três inteiros e trinta centésimos por cento), ao
ano, para a 1ª série; e (b) 3,10% (três inteiros e dez centésimos por
cento), ao ano, para a 2ª série.(ii) a autorização à Diretoria da Compa-
nhia para praticar todos e quaisquer atos necessárias à constituição e
formalização da Fiança, podendo inclusive, mas não se limitando, cele-
brar a Escritura, contratos de garantia da Emissão e quaisquer outros
instrumentos e seus eventuais aditamentos, ratificando todos os atos
anteriormente praticados pela Diretoria da Companhia. 6.LAVRATURA
E LEITURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a
palavra para quem dela quisesse fazer uso, mas como ninguém o fez,
foi suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presen-
te ata, que, lida, achada conforme e aprovada, foi por todos os presen-
tes assinada no Livro Próprio, autorizada também sua lavratura em
forma de sumário, de acordo com o artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/
76.(Página de assinatura da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 26 de dezembro de 2016)São Luís, 26 de dezembro de 2016.
Ilson Mateus Rodrigues- Presidente. Ana Clara Freire De Déa-Secretá-
ria. Acionistas: Ilson Mateus Rodrigues. Ilson Mateus Rodrigues Junior.
Denílson Pinheiro Rodrigues e Maria Barros Pinheiro.

A presente ata foi registrada e arquivada na Junta Comercial do Esta-
do do Maranhão - JUCEMA, aos dois dias do mês de janeiro de dois
mil e dezessete, sob o Nº 20160935300, Protocolo 160935300, Empre-
sa: 21300012354 de 29/12/2016, Exitus Holding S.A., Chancela: 2E658
03F01CED9E71D4616978B188AC19148EE91, LÍLIAN THERESA
RODRIGUES MENDONÇA - Secretária Geral.

ARMAZÉM   MATEUS  S.A
Sociedade  por  Ações  de  Capital Fechado

CNPJ (MF) Nº 23.439.441/0013-23
NIRE Nº 21.300.009.795

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª
EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS
EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE COM GARANTIA
REAL, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, PARA
DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS,
NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM Nº 476/09, DA ARMA-
ZÉM MATEUS S.A. REALIZADA EM 26 DE DEZEMBRO DE 2016
ARMAZÉM MATEUS S.A.Sociedade por Ações de Capital Fechado
NIRE 21.300.009.795 CNPJ/MF nº 23.439.441/0013-23.1.ATA, HORA
E LOCAL: Em 26 de dezembro de 2016, às 10h00 (dez horas), na sede
social da Armazém Mateus S.A. ("Emissora"), na Cidade de São Luís,
Estado do Maranhão, na Rodovia BR 135/Avenida Engenheiro Emiliano
Macieira, 5, Depósito, Bairro Maracanã.2.CONVOCAÇÃO E PRE-
SENÇA: Dispensada a convocação, nos termos da Lei nº 6.404, de 15
de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei nº 6.404/76"), em razão
da presença dos debenturistas representando a totalidade das Debên-
tures em circulação ("Debenturistas") emitidas ("Emissão") no âmbito
da "Escritura Particular da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real,
com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública com

Esforços Restritos de Colocação, nos termos da Instrução CVM nº
476/09, da Armazém Mateus S.A." ("Debêntures" e "Escritura da 1ª
Emissão", respectivamente).  Também presentes na assembleia (i) re-
presentantes da Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0001-38, no-
meada na Escritura de Emissão, nos termos da Lei nº 6.404/76, para
representar a comunhão dos interesses dos titulares das Debêntures da
referida emissão ("Agente Fiduciário") e (ii) representantes da Emisso-
ra e da Tocantins Participações e Empreendimentos Ltda., abaixo qua-
lificados, conforme as assinaturas apostas em livro próprio. 3.MESA:
A reunião foi presidida pelo Sr. Licerio Tiburcio Pereira Campaneti, o
qual convidou o Sr. Paulo de Castro para atuar como secretário. 4.OR-
DEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) autorização para o compartilhamento
das garantias reais imobiliárias das Debêntures da Escritura da 1ª Emis-
são, isto é, a alienação fiduciária do imóvel objeto da matrícula nº 35.937
do 2° Cartório de Registro de Imóveis de São Luís-MA e a alienação
dos imóveis objeto das matrículas nº 233 e 234 da Serventia Extrajudicial
do Ofício Único de Davinópolis - MA (denominadas em conjunto "AF
de Imóvel") com as debêntures da 1ª série da 2ª emissão de debêntures
da Emissora ("Debêntures da 1ª Série da 2ª Emissão"e
"Compartilhamento de Garantias"), em razão da emissão pela Emisso-
ra de 60.000.000 (sessenta milhões) de Debêntures da 1ª Série da 2ª
Emissão, no valor nominal unitário de R$1,00 (um real), com prazo de
8 (oito) anos contados da respectiva data de emissão e remuneradas
por 100% (cem por cento) da variação da Taxa DI, acrescido de sobre-
taxa de 3,30% (três inteiros e trinta centésimos por cento) ao ano; (ii)
autorização ao Agente Fiduciário para que possa celebrar: (a) o segun-
do aditamento à Escritura de Emissão; e (b) o primeiro aditamento aos
Instrumentos Particulares de Alienação Fiduciária em Garantia de Imó-
vel e Outras Avenças celebrados em 26 de agosto de 2013 ("Primeiro
Aditamento dos Contratos de AF de Imóveis") para, respectivamente,
autorizar e estabelecer os termos e condições para o Compartilhamento
de Garantias com as Debêntures da 1ª Série da 2ª Emissão. 5.DELIBE-
RAÇÕES: Os titulares das Debêntures deliberaram e aprovaram, por
unanimidade:(i) o Compartilhamento de Garantias com as Debêntures
da 1ª Série da 2ª Emissão, de forma pari passu e proporcional às
obrigações garantidas das Debêntures da 1ª Emissão e das obrigações
garantidas das Debêntures da 1ª Série da 2ª Emissão;(ii)após analisar as
minutas previamente disponibilizadas pelo Agente Fiduciário, conce-
der autorização ao para que o Agente Fiduciário celebre:(a)o segundo
aditamento à Escritura de Emissão; e(b)o Primeiro Aditamento dos
Contratos de AF de Imóvel;6. ENCERRAMENTO: As Deliberações
acima são pontuais e devem ser interpretadas restritivamente como
mera liberalidade dos Debenturistas e não serão interpretadas como
renúncia ou novação de qualquer outro direito dos Debenturistas e/ou
deveres da Emissora e/ou da Garantidora, decorrentes de lei e/ou da
Escritura da 1ª Emissão e demais documentos da Emissão.Ficam ratifi-
cados todos os demais termos e condições da Escritura da 1ª Emissão,
bem como todos os demais documentos da Emissão até o integral
cumprimento da totalidade das obrigações ali previstas. Ainda, a Emis-
sora e a Garantidora comparecem para todos os fins e efeitos de direito
e fazem constar nesta ata que concordam com todos os termos aqui
deliberados e confirmam a validade, vigência e eficácia de todos os
demais termos da Escritura da 1ª Emissão.Nada mais havendo a ser
tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Como
ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e lavrada a pre-
sente ata no livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada
conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. Licerio Tiburcio
Pereira Campaneti - Presidente. Paulo de Castro - Secretário.

(Página 1/4 de Assinaturas da Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da
1ª Emissão Pública de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações,
da Espécie com Garantia Real com Garantia Fidejussória Adicional,
da Armazém Mateus S.A., realizada em 26 de dezembro de 2016)
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(Página 2/4 de Assinaturas da Ata da Assembleia Geral de Debenturistas
da 1ª Emissão Pública de Debêntures Simples, não Conversíveis em
Ações, da Espécie com Garantia Real com Garantia Fidejussória Adici-
onal, da Armazém Mateus S.A., realizada em 26 de dezembro de
2016)ARMAZÉM MATEUS S.A.Emissora (Página 3/4 de Assinatu-
ras da Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª Emissão Pública
de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie com
Garantia Real com Garantia Fidejussória Adicional, da Armazém Mateus
S.A., realizada em 26 de dezembro de 2016)PENTÁGONO S.A. DIS-
TRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOSAgente
Fiduciário(Página 4/4 de Assinaturas da Ata da Assembleia Geral de
Debenturistas da 1ª Emissão Pública de Debêntures Simples, não
Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real com Garantia
Fidejussória Adicional, da Armazém Mateus S.A., realizada em 26 de
dezembro de 2016)TOCANTINS PARTICIPAÇÕES E EMPREEN-
DIMENTOS LTDA.A presente ata foi registrada e arquivada na Junta Co-
mercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, aos nove dias do mês de janeiro de
dois mil e dezessete, sob o Nº 20170200671, Protocolo 170200671,
Empresa: 21300009 795 de 02/01/2017, Armazém Mateus S.A.,Chancela:
0EA3E9CA0C7661C9C117A1BD 55D599EC 5CED3821, LÍLIAN THERESA
RODRIGUES MENDONÇA - Secretária Geral.

ARMAZÉM    MATEUS    S.A.
CNPJ (MF) Nº 23.439.441/0013-23

NIRE Nº 21300009795
Companhia  Fechada

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
EM 26 DE DEZEMBRO DE 2016.1. DATA, HORA E LOCAL: 1.1.Em
26 de dezembro de 2016, às 10h00 horas, na sede social, situada na
Rodovia BR 135/Avenida Engenheiro Emiliano Macieira, nº 5, Depósi-
to, Bairro Maracanã, CEP 65.099-090, São Luís, Estado do Maranhão,
compareceram todos os acionistas da Armazém Mateus S.A. ("Com-
panhia") e, como representam a totalidade de seu capital social, foi
dispensada a publicação da convocação, conforme o disposto no art.
124, §4º, da Lei n° 6.404 de 15 de dezembro de 1976, e alterações
posteriores ("Lei 6.404/76"). 2. MESA: Presidente - Ilson Mateus
Rodrigues, ("Presidente"); e Secretária - Sra. Ana Clara Freire De Déa
("Secretária"). 3. ORDEM DO DIA: 3.1Composta a mesa, o Sr. Presi-
dente declarou instalada a assembleia geral extraordinária da Compa-
nhia ("Assembleia"), passando a ler os itens da ordem do dia a serem
objeto de deliberação na presente Assembleia: (i) a 2ª (segunda) emis-
são pública, pela Companhia, de debêntures simples, não conversíveis
em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adici-
onal, em duas séries, ("Emissão"), a serem colocadas mediante esforços
restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM n° 476, de 16
de janeiro de 2009, conforme alterada ("Oferta" e "Instrução CVM nº
476/09", respectivamente); e (ii) a autorização à Diretoria da Compa-
nhia para tomar as medidas necessárias à realização da Oferta. 4.DE-
LIBERAÇÕES: 4.1 Dando prosseguimento aos trabalhos, o Sr. Presi-
dente submeteu à apreciação dos Srs. Acionistas os assuntos da ordem
do dia.  Após os esclarecimentos prestados acerca da necessidade de
realização da Oferta, os acionistas deliberaram, por unanimidade:
(i)aprovar a 2ª (segunda) emissão pública, pela Companhia, de debên-
tures simples, não conversíveis em ações da Companhia, da espécie
com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em 2 (duas) séri-
es, para distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos
termos da Instrução CVM nº 476/09 ("Debêntures"), com as seguintes
características e condições: (a) valor total da emissão: R$100.000.00
0,00 (cem milhões de reais) na Data de Emissão, conforme definida a
seguir; (b)data de emissão: a data de emissão das Debêntures será 10
de janeiro de 2017 ("Data de Emissão"); (c)quantidade total de
Debêntures: 100.000.000 (cem milhões) de Debêntures, sendo
60.000.000 (sessenta milhões) de Debêntures da 1ª Série e 40.000.000 (qua-
renta milhões) de Debêntures da 2ª Série; (d)valor nominal unitário: R$1,00
(um real) para cada Debênture na Data de Emissão ("Valor Nominal Unitá-
rio"); (e) número de séries: 2 (duas) séries("1ª Série" e "2ª Série");

(f)espécie, forma e conversibilidade: as Debêntures serão da espécie
com garantia real, com garantia fidejussória adicional, sem emissão de
cautelas e certificados, e serão simples, ou seja, não serão conversíveis
em ações da Companhia; (g) prazo de vencimento: as Debêntures
da 1ª Série vencerão em 8 (oito) anos contados da Data de Emissão,
vencendo-se, portanto, em 10 de janeiro de 2025 ("Data de Vencimento
da 1ª Série") e as Debêntures da 2ª Série vencerão em 5 (cinco) anos
contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 10 de janeiro
de 2022 ("Data de Vencimento da 2ª Série");(h)preço de subscrição: a
subscrição das Debêntures dar-se-á pelo respectivo Valor Nominal
Unitário; (i)distribuição, integralização e negociação: 1) a coloca-
ção das Debêntures será efetuada através do MDA - Módulo de Distri-
buição de Ativos ("MDA"), administrado e operacionalizado pela
CETIP S.A. - Mercados Organizados ("CETIP"); 2) Todas as Debên-
tures serão integralizadas em uma única data, à vista, em moeda corren-
te nacional, no ato de subscrição ("Data de Integralização"), de acordo
com as normas de liquidação aplicáveis da CETIP; 3) As Debêntures
serão registradas para negociação em mercado secundário no Cetip21 -
Módulo de Títulos e Valores Mobiliários ("Cetip21"), também admi-
nistrado e operacionalizado pela CETIP, sendo as negociações liquida-
das e as Debêntures custodiadas eletronicamente na CETIP; 4) As
Debêntures somente poderão ser negociadas no mercado secundário
entre Investidores Qualificados, conforme disposto no artigo 13 da
Instrução CVM nº 476/09, depois de decorridos 90 (noventa) dias de
cada subscrição ou aquisição pelo investidor, e desde que cumpridas as
obrigações, pela Companhia, dispostas no artigo 17 da Instrução CVM
nº 476/09; (j) remuneração: As Debêntures da Primeira Série e da
Segunda Série não serão objeto de atualização monetária.  A partir da
Data de Integralização, as Debêntures da 1ª Série farão jus a juros
remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação
acumulada da taxas médias diárias dos depósitos interfinanceiros de 1
(um) dia, denominadas "Taxa DI over extragrupo", expressas na forma
percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis
(conforme definido na Escritura de Emissão), calculada e divulgada
diariamente pela CETIP no informativo diário disponível em sua pági-
na da Internet (http://www.cetip.com.br) ("Taxa DI"), acrescida de um
spread ou, sobretaxa de 3,30% (três inteiros e trinta centésimos por
cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. A
partir da Data de Integralização, as Debêntures da 2ª Série farão jus a
juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da va-
riação acumulada da Taxa DI, acrescida de um spread ou, sobretaxa de
3,10% (três inteiros e dez centésimos por cento) ao ano, base 252
(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. A Remuneração da 1ª Série e
da 2ª Série serão calculadas de forma exponencial e cumulativa, pro rata
temporis, por Dias Úteis decorridos, incidente sobre o Valor Nominal
Unitário ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário apurado em con-
formidade com a Escritura, desde a Data de Integralização ou da data de
pagamento da Remuneração de cada Série imediatamente anterior, o
que ocorrer por último, até a data do seu efetivo pagamento;(k) amor-
tização do Valor Nominal Unitário: a partir do final do prazo de 2
(dois) anos da Data de Emissão ("Prazo de Carência da 1ª Série"), o
Valor Nominal Unitário de Emissão das Debêntures da 1ª Série será
amortizado trimestralmente em 24 (vinte e quatro) parcelas consecuti-
vas, sendo devido o primeiro pagamento no trimestre seguinte ao 24º
(vigésimo quarto) mês, inclusive, após a Data de Emissão e o último na
Data de Vencimento da 1ª Série, enquanto a amortização das Debêntu-
res da 2ª Série se dará a partir do final do prazo de 1 (um) ano da Data
de Emissão ("Prazo de Carência da 2ª Série"), sendo que o Valor Nomi-
nal Unitário de Emissão das Debêntures da 2ª Série será amortizado
trimestralmente em 16 (dezesseis) parcelas consecutivas, sendo devi-
do o primeiro pagamento no trimestre seguinte ao 12º (décimo segun-
do) mês, inclusive, após a Data de Emissão e o último na Data de
Vencimento da 2ª Série, observado os cronogramas que serão dispostos
na escritura de emissão das Debêntures, a ser celebrada pela Compa-
nhia com o agente fiduciário ("Escritura de Emissão"); (l) pagamento
da Remuneração: a Remuneração de cada Série será paga, em parcelas
trimestrais nos meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada ano, a



QUINTA-FEIRA,  19 - JANEIRO - 2017                                                                 D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS12

Período Prêmio (flat) 
entre 10/01/2017 e 10/01/2018 0,90% 
entre 11/01/2018 e 10/01/2019 0,85% 
entre 11/01/2019 e 10/01/2020 0,80% 
entre 11/01/2020 e 10/01/2021 0,75% 
entre 11/01/2021 e 10/01/2022 0,70% 
entre 11/01/2022 e 10/01/2023 0,65% 
entre 11/01/2023 e 10/01/2024 0,60% 
entre 11/01/2024 e 9/01/2025 0,55% 

contar da Data de Emissão;(m) atualização monetária do Valor No-
minal Unitário: não haverá atualização monetária do Valor Nominal
Unitário das Debêntures; (n)garantias reais: (i) garantias reais da 1ª
Série: (1) cessão fiduciária de direitos creditórios, nos termos dos arti-
gos 1.361 e seguintes do Código Civil e do artigo 66-B da Lei nº 4.728,
de 14 de julho de 1965, conforme alterada ("Lei nº 4.728/65"), oriundos
de duplicatas extraídas de vendas a prazo realizadas pela Emissora a
seus clientes em valor equivalente à 100% (cem por cento) do saldo
devedor das Debêntures da 1ª Série, bem como direitos creditórios
contra instituição financeira depositária de conta vinculada na qual
serão depositados os direitos creditórios oriundos das duplicatas; (2)
alienação fiduciária nos termos do artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65, com
a redação dada pela Lei nº 10.931/04, e da Lei nº. 9.514/97, do imóvel
objeto da matrícula nº 35.937 do 2° Cartório de Registro de Imóveis de
São Luís-MA ("Imóvel São Luís"), de propriedade da Emissora, e dos
imóveis objeto das matrículas nº 233 e 234 da Serventia Extrajudicial do
Ofício Único de Davinópolis - MA ("Imóveis Davinópolis") de pro-
priedade da Tocantins; a alienação fiduciária de imóveis será comparti-
lhada com a 1ª emissão de debêntures da Emissora, sendo que o
percentual somado das garantias de cessão fiduciária de duplicatas e de
alienação fiduciária dos imóveis deverá ser equivalente a 125% (cento e
vinte e cinco por cento) das obrigações garantidas da 1ª Série; (ii)
garantias reais da 2ª Série: cessão fiduciária de direitos creditórios, nos
termos dos artigos 1.361 e seguintes do Código Civil e do artigo 66-B
da Lei nº 4.728/65, originados a partir de vendas a prazo realizadas pela
Emissora a seus clientes pagas com cartão private label da Emissora
denominado "MateusCard", operado pela bandeira "Visa", em valor
equivalente à 100% (cem por cento) do saldo devedor das Debêntures
da 2ª Série, sendo que durante toda vigência das Debêntures deverá
haver direitos creditórios performados em valor equivalente a 75%
(setenta e cinco por cento), bem como direitos creditórios contra insti-
tuição financeira depositária de conta vinculada na qual serão deposita-
dos os direitos creditórios oriundos do "MateusCard";(o) garantia
fidejussória: fiança a ser prestada por Ilson Mateus Rodrigues, brasi-
leiro, casado sob o regime de separação de bens, empresário, portador
da Cédula de Identidade RG 5071293-4-SSP/MA, e inscrito no CPF/
MF sob o nº 225.840.133-04("Ilson"), Exitus Holding S.A., sociedade
por ações com sede cidade de São Luis, Estado do Maranhão, na Av
Daniel de La Touche, nº73 Loja 03, Bairro Cohama, CEP 65074-115,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 24.990.777/0001-09 ("Exitus") e
Tocantins Participações e Empreendimentos Ltda., sociedade empre-
sária limitada, com sede na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão,
na Avenida Daniel de La Touche, nº 73, Loja 01, Bairro Cohama CEP
65.074-115, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.603.379/0001-97
("Tocantins", em conjunto com o Ilson e Exitus "Fiadores") em favor
dos titulares das Debêntures, de forma que os Fiadores obrigar-se-ão,
em caráter irrevogável e irretratável, como coobrigados, fiadores, prin-
cipais pagadores e solidariamente responsáveis pelo pagamento inte-
gral de todos e quaisquer valores, principais ou acessórios, assumidos
e devidos pela Companhia nos termos da Escritura de Emissão e/ou
nos termos de seus eventuais aditamentos; (o) vencimento anteci-
pado: as Debêntures estarão sujeitas às hipóteses de vencimento ante-
cipado usuais de mercado, a serem definidas na Escritura de Emissão;(p)
destinação dos recursos: (i) R$35.000.000,00 (trinta e cinco milhões
reais) na ampliação do centro de distribuição de Davinópolis, Estado
do Maranhão, para depósito de mercadorias (localizado nos Imóveis
Davinópolis); (ii) R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) na im-
plantação de 1 (um) centro de distribuição específico para frios e con-
gelados em Davinópolis, Estado do Maranhão (localizado nos Imóveis
Davinópolis); e (iii) R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais)
na implantação de 1 (uma) nova loja no Bairro do Renascença, em São
Luís, Estado do Maranhão;(q) resgate antecipado: A Emissora po-
derá, a seu exclusivo critério a partir da Data de Emissão, observados
os termos e condições estabelecidos a seguir e mediante deliberação em
assembleia geral de acionistas da Emissora realizar unilateralmente o
resgate antecipado total ou parcial das Debêntures da 1ª Série ou das
Debêntures da 2ª Série, conforme o caso ("Resgate Antecipado"); o

Resgate Antecipado será realizado pelo saldo devedor do Valor Nominal
Unitário da totalidade ou parte das Debêntures da 1ª Série e/ou das Debên-
tures da 2ª Série, acrescido da respectiva Remuneração devida até a data do
efetivo resgate, calculada pro rata temporis, dos Encargos Moratórios, se
houver, e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emisso-
ra, além de prêmio ("Prêmio") definido nas tabelas abaixo:

Prêmio do Resgate das Debêntures da 1ª Série:

Período Prêmio (flat) 
entre 10/01/2017 e 10/01/2018 0,40% 
entre 11/01/2018 e 10/01/2019 0,39% 
entre 11/01/2019 e 10/01/2020 0,38% 
entre 11/01/2020 e 10/01/2021 0,37% 
entre 11/01/2021 e 9/01/2022 0,36% 

Prêmio do Resgate das Debêntures da 2ª Série:

(r)aquisição facultativa: a Emissora poderá, a qualquer tempo, ob-
servado o disposto no artigo 13 da Instrução CVM nº 476/09, adquirir
no mercado Debêntures em circulação, desde que observe as regras
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), devendo
tal fato constar do relatório da administração e das demonstrações
financeiras da Emissora, observado o disposto no artigo 55, §3º, da Lei
nº 6.404/76, conforme alterada; (s)procedimento e regime de distri-
buição: a distribuição será pública, com esforços restritos de coloca-
ção, de acordo com o procedimento previsto na Instrução CVM nº 476/
09, em mercado de balcão organizado administrado pela CETIP e sob
regime de garantia firme de subscrição da totalidade das Debêntures; (t)
encargos moratórios: sem prejuízo da Remuneração, ocorrendo
impontualidade no pagamento pela Emissora de quaisquer obrigações
pecuniárias relativas às Debêntures, os débitos vencidos e não pagos
serão acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calcu-
lados pro rata temporis, desde a data de inadimplemento até a data do
efetivo pagamento, bem como de multa não compensatória de 2% (dois
por cento) sobre o valor devido e não pago, independentemente de
aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial ("Encargos
Moratórios"); (u)prorrogação de prazos: considerar-se-ão automati-
camente prorrogadas as datas de pagamento de qualquer obrigação até
o primeiro Dia Útil subsequente, se a data de vencimento da respectiva
obrigação coincidir com feriado nacional, sábado ou domingo, ou, ain-
da, quando não houver expediente comercial ou bancário na Cidade de
São Luís, no Estado do Maranhão ou na Cidade de São Paulo, no
Estado de São Paulo, sem qualquer acréscimo aos valores a serem
pagos, ressalvados os casos cujos pagamentos devam ser realizados
através da CETIP, hipótese em que somente haverá prorrogação quan-
do a data de pagamento da respectiva obrigação coincidir com sábado,
domingo ou feriado declarado nacional; (v)comprovação de
titularidade: para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntu-
res será comprovada pelo extrato da conta de depósito das Debêntures
emitido pelo escriturador mandatário das Debêntures, a ser indicado na
Escritura de Emissão. Adicionalmente, as Debêntures custodiadas ele-
tronicamente na CETIP terão sua titularidade comprovada pelo extrato
em nome dos titulares das Debêntures emitido pela CETIP;(w)local
de pagamento: os pagamentos a que fazem jus as Debêntures serão
efetuados (1) utilizando-se os procedimentos adotados pela CETIP;
ou (2) na hipótese de as Debêntures não estarem custodiadas eletroni-
camente na CETIP, (2.1) na sede da Emissora ou (2.2) conforme o caso,
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pelo banco liquidante, a ser indicado na Escritura de Emissão;
(x)participação nos lucros: as Debêntures não farão jus a participa-
ção nos lucros da Companhia; (y)distribuição parcial: não haverá
distribuição parcial das Debêntures; e (ii)autorizar a Diretoria da Com-
panhia a praticar todo e qualquer ato necessário à formalização da
Emissão acima deliberada, inclusive, mas não somente: (a)celebrar a
Escritura de Emissão das Debêntures, de acordo com as condições
determinadas nesta Assembleia e outras que os diretores entendam
necessárias;(b) negociar todos os termos e condições que venham a ser
aplicáveis à Emissão e à Oferta, inclusive contratação dos sistemas de
distribuição e negociação das Debêntures nos mercados primário e
secundário e, dentre outros, dos seguintes prestadores de serviços:  (1)
instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valo-
res mobiliários para serem responsáveis pela estruturação, coordena-
ção e intermediação da distribuição das Debêntures, nos termos da
Instrução CVM nº 476/09; (2) assessor jurídico; (3) banco liquidante e
escriturador mandatário; (4) agente fiduciário; e (5) eventuais outras
instituições, fixando-lhes os respectivos honorários; (c)praticar todos
os atos necessários para efetivar as deliberações aqui consubstanciadas,
definir e aprovar o teor dos documentos da Emissão e assinar os docu-
mentos necessários à efetivação da Oferta, inclusive, dentre outros, a
publicação e o registro dos documentos de natureza societária perante
os órgãos competentes e a tomada das medidas necessárias perante a
CETIP ou quaisquer outros órgãos ou autarquias junto aos quais seja
necessária a adoção de quaisquer medidas para a implementação da
Emissão; e (d) ratificar todos os atos já praticados relacionados às
deliberações acima. 5.LAVRATURA E LEITURA DA ATA: Nada mais
havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra para quem dela quisesse
fazer uso, mas como ninguém o fez, foi suspensa a Assembleia pelo
tempo necessário à lavratura da presente ata, que, lida, achada confor-
me e aprovada foi por todos os presentes assinada no Livro Próprio,
autorizada também sua lavratura em forma de sumário, de acordo com o
art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76.(página de assinatura da "Ata da
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de dezembro de
2016)São Luís, 26 de dezembro de 2016. Ilson Mateus Rodrigues-Presiden-
te da Mesa . Ana Clara Freire de Déa-Secretária. Ilson Mateus Rodrigues -
Acionista Exitus Holding S.A.- Acionista.

A presente ata foi registrada e arquivada na Junta Comercial do Estado
do Maranhão - JUCEMA, aos dois dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete,
sob o Nº 20160935318, Protocolo 160935318, Empresa: 21300009
795 de 29/12/2016, Armazém Mateus S.A., Chancela: F9D98EE7 2625
B628C4A6AB840A6A8A9C6D58825B, LÍLIAN THERESA
RODRIGUES MENDONÇA - Secretária Geral.

AVISOS

SECRETARIA   DE   ESTADO   DA   SAÚDE

SÚMULA DE INEXIGIBILIDADE. Processo Administrativo nº 276
767/2016/SES. ORGÃO: Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão.
CNPJ nº 02.973.240.0001-06. FAVORECIDO: CASA DE SAÚDE
E MATERNIDADE DE CAXIAS LTDA, CNPJ n° 06.097.687/0001-
01. REPRESENTANTE LEGAL: Ivanise Coutinho Araújo. CPF nº
051.204.035-49. OBJETO: Contratação de serviços de diagnósti-
cos por imagem -TOMOGRAFIA-pelo Sistema Único de Saúde no
Município de Caxias-MA. VALOR TOTAL: R$ 1.799.800,68 (um
milhão setecentos e noventa e nove mil, oitocentos reais e sessenta
e oito centavos). FORNECIMENTO VIGÊNCIA: 12 (doze) me-
ses, a contar da assinatura do contrato. DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA: AÇÃO: 4793. PLANO INTERNO: CONTRATPRIV.
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.00. FONTE DE RECURSO:
121. LICITAÇÃO INEXIGÍVEL. AMPARO LEGAL: Artigo 25,
caput c/c o art. 26 da Lei nº 8.666/93. RATIFICAÇÃO: Carlos Eduar-
do de Oliveira Lula - Secretário de Estado da Saúde CPF nº 912.886.063-
20. São Luís (MA), 19 de janeiro de 2017. CARLOS EDUARDO
DE OLIVEIRA LULA - Secretário de Estado da Saúde.

SÚMULA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. Processo Ad-
ministrativo nº 276.772/2016/SES. ORGÃO: Secretária de Estado da
Saúde do Maranhão. CNPJ nº 02.973.240.0001-06. FAVORECIDO:
Casa de Saúde e Maternidade de Caxias Ltda. CNPJ n° 06.097.687/
0001-01. REPRESENTANTE LEGAL: Ivanise Coutinho Araújo. CPF
nº 051.204.035-49. OBJETO: prestação de serviços de diagnóstico
por imagem-MAMOGRAFIA-no Município de Caxias-MA. VALOR
TOTAL: R$ 335.880,00 (trezentos e trinta e cinco mil oitocentos e
oitenta reais). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses podendo ser prorrogado
de acordo com a Lei nº 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
PROJETO/ATIVIDADE: 4793. ELEMENTO DE DESPESA: 339000.
FONTE DE RECURSO: 121. PLANO INTERNO: CON TRATPRIV
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL AMPARO LEGAL: Artigo 25, caput
cumulado com o art. 26 da Lei nº 8.666/93. RATIFICAÇÃO: Carlos
Eduardo de Oliveira Lula - Secretário de Estado da Saúde. CPF nº 912.886.063-
20. São Luís (MA), 19 de janeiro de 2017. CARLOS EDUARDO
DE OLIVEIRA LULA - Secretário de Estado da Saúde.

SECRETARIA    DE    ESTADO    DA    AGRICULTURA    FAMILIAR

RESENHA DO TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM MÓVEL
Nº 006/2017. PROCESSO Nº 281874/2016. DATA DA ASSINATU-
RA: 06/01/2017. CEDENTE: Secretaria de Estado de Agricultura Fa-
miliar-SAF. CNPJ nº: 21.681.460/0001-00. REPRESENTANTE LE-
GAL: Francisco Eder Pereira Miranda. CESSIONÁRIA: Agência Es-
tadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural-AGERP. CNPJ nº:
08.593.102/0001-70. REPRESENTANTE LEGAL: Júlio Cesar Correa
Mendonça. VIGÊNCIA: 06/01/2018. OBJETO: Cessão de uso de
bens móveis (08 GPS) para a execução de ações da Cadeia Produtiva
do Mel. ASSINATURAS: O senhor representante da Secretaria de
Estado de Agricultura Familiar, FRANCISCO EDER PEREIRA
MIRANDA; e o Senhor representante da Agencia Estadual de Pesquisa
Agropecuária e Extensão Rural - AGERO, JULIO CESAR CORREA
MENDONÇA. BRUNO MOREIRA DE LIMA - OAB 14.073. Chefe da
Assessoria Jurídica - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar.

RESENHA DO TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM MÓVEL
Nº 007/2017. PROCESSO Nº 281874/2016. DATA DA ASSINA-
TURA: 06/01/2017. CEDENTE: Secretaria de Estado de Agricultura
Familiar-SAF. CNPJ nº: 21.681.460/0001-00. REPRESENTANTE
LEGAL: Francisco Eder Pereira Miranda. CESSIONÁRIA: Agência
Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão-AGED.CNPJ nº: 05.
057. 657/0001-09. REPRESENTANTE LEGAL: Sebastião Cardoso
Anchie ta Filho. VIGÊNCIA: 06/01/2018. OBJETO: Cessão de uso
de bens móveis (10 GPS) para a execução de ações da Cadeia Produtiva
do Mel. ASSINATURAS: O senhor representante da Secretaria de
Estado de Agricultura Familiar, FRANCISCO EDER PEREIRA
MIRANDA; e o Senhor representante da Agência Estadual De Defesa
Agropecuária do Maranhão - AGED, SEBASTIÃO CARDOSO ANCHIETA
FILHO. BRUNO MOREIRA DE LIMA - OAB 14.073 - Chefe da
Assessoria Jurídica - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar.

SECRETARIA    DE    ESTADO    DE    INDÚSTRIA    E    COMÉRCIO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 -
CSL/SEINC. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0179398/2016-
SEINC/MA. A SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO-SEINC, inscrita no CNPJ Nº 05.032.043/0001-72, por
intermédio do Pregoeiro, designado pela Portaria nº 042/2016-SEINC
de 03/03/2016, publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão do
dia 08/03/2016, torna público que realizará às 14h30min do dia 01 de
fevereiro de 2017, na sua sede, situada no Centro Administrativo do
Estado do Maranhão na Avenida Carlos Cunha, s/nº, Edifício Nagib
Haickel, 1º andar, Calhau, São Luís/MA, licitação na modalidade Pre-
gão, na forma Presencial, do tipo menor preço, para contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de Levantamento
Planialtimétrico, do terreno localizado no DIBAC II, de responsabili-
dade da Secretaria de Estado de Industria e Comércio do Maranhão -
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SEINC/MA, na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002
e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alterações, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006,
alterada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014 e
demais legislação aplicável. O Edital e seus anexos estão à disposição
dos interessados através do site www.seinc.ma.gov.br ou na sede desta
Secretaria, de segunda à sexta-feira, no horário de 13h30min às 19h00min,
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante a entrega
de uma resma de papel A4 ou, ainda,  mediante o recolhimento da impor-
tância de R$ 30,00 (trinta reais) feito, exclusivamente, através do Docu-
mento de Arrecadação de Receita Estadual-DARE, emitido "via internet",
no site www.sefaz.ma.gov.br, código da receita 214. No ato de recebimen-
to do Edital, o licitante deverá trazer um dispositivo de armazenamento
de dados onde serão gravados o Edital e seus Anexos. São Luís, 17 de
janeiro de 2017. FÁBIO HENRIQUE GARCIA PEREIRA - Pregoeiro
Secretaria de Estado de Indústria e ComércioSEINC/MA.

COMISSÃO    CENTRAL     PERMANENTE     DE     LICITAÇÃO  -  C C L

AVISO DE REVOGAÇÃO. PREGÃO PRESENCIALNº 038/2015-
POE/MA. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 145676/2015-CCL. A COMISSÃO CEN-
TRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CCL torna pública a RE-
VOGAÇÃO do Pregão Presencial nº. 038/2015-POE/MA (Processo
nº.145676/2015-CCL), que tem por objeto o registro de preços para
aquisição de cadeira universitária com prancheta, de interesse da Uni-
versidade Estadual do Maranhão - UEMA, nos termos do caput do art.
49 da Lei nº 8.666/93 e Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal,
considerando os argumentos expostos pelo Reitor da UEMA (fl.
347),corroborado com o Parecer Jurídico nº 06/2017 - ASSEJUR/CCL
às fls. 349 a 351, do processo em epígrafe. O processo de licitação se
encontra com vista franqueada aos interessados na Comissão Central
Permanente de Licitação - CCL, durante o prazo legal de recurso de 05
(cinco) dias úteis, a partir da publicação deste ato na imprensa oficial.
São Luís, 16de janeiro de 2017. ODAIR JOSÉ NEVES SANTOS-
Presidente da Comissão Central Permanente de Licitação.

AVISO DE REMARCAÇÃO.PREGÃO Nº 060/2016 - POE/MA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0012136/2016 - CCL.O PRE-
GOEIRO OFICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO realizará às
14h30min do dia 02 de fevereiro de 2017, no Auditório Benedito
Dutra Mendonça, na sede da Comissão Central Permanente de
Licitação - CCL, situada na Rua 44, Quadra 18, nº 35, bairro Calhau,
São Luís/MA, CEP: 65071-732, a licitação em referência na modalida-
de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço, de interesse da Univer-
sidade Estadual do Maranhão - UEMA e Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social - SEDES, anteriormente adiada até ulterior
deliberação, em razão de impugnação aos termos do edital que resultará
em alterações levadas a efeito por meio de Errata devidamente repassa-
da aos peticionantes e publicada no sitio eletrônico www.ccl.ma.gov.br.
É licitação que tem por objeto o Registro de Preços para Aquisição
de Mobiliário, destinado a atender aos Centros de Ensino Supe-
rior e o Campos Paulo VI da Universidade Estadual do Maranhão
- UEMA e CRAS e CREAS, nos termos da Lei Federal nº 10.520/
2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000, do Decreto Estadual nº 31.553,
de 16 de março de 2016, da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de
2015 e da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complemen-
tar n° 147, de 7 de agosto de 2014, e da Lei Estadual nº 9.529 de 23 de
dezembro de 2011. Deverá também ser aplicada subsidiariamente, no
que couber, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 1993 e demais normas
pertinentes à espécie. São Luís, 18 de janeiro de 2017.ODAIR JOSÉ
NEVES SANTOS - Pregoeiro Oficial do Estado do Maranhão.

5º BATALHÃO   DE   POLÍCIA   MILITAR - 5º BPM
BARRA   DO   CORDA - MA

AVISO DE EDITAL. Processo Administrativo nº. 01/2017 - 5º BPM.
Pregão presencial nº. 01/2017 - CPL/5º BPM. Objeto: Aquisição de
Gêneros Alimentícios para o 5º BPM de Barra do Corda - MA. Valor:
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Exercício: 2017 (da data

de assinatura do contrato a 31 de dezembro de 2017). Sessão Publica: Início
as 09h00min do dia 31 de janeiro de 2017. Local: O Edital e seus anexos se
encontram à disposição dos interessados na CPL/5º BPM, nos dias de expedi-
ente das 07h30min às 13h30min, situada na Av. Pedro Neiva de Santana, s/n,
Altamira, Barra do Corda-MA, onde poderão ser consultados e obtidos gratui-
tamente. Barra do Corda - MA, 09 de janeiro de 2016. Maj QOPM
JAMES DEAN COSTA SILVA - Pregoeiro do 5º BPM.

JUNTA   COMERCIAL   DO   ESTADO   DO   MARANHÃO
JUCEMA

RESENHA DE HOMOLOGAÇÃO DO PARECER Nº 002/2017 -
PROC./JUCEMA. RESENHA Nº 02/2017. PROCESSO: 17/021042-
1 ASSUNTO: CANCELAMENTO DE ATOS. CONCLUSÃO:
cancelamento dos atos de constituição da empresa C. A. M. DA SIL-
VA, CNPJ Nº 16.542.449/0001-11, NIRE 21101878513, que foi arquivado
sob o número 12/046509-4, em razão de que a constituição foi realizada
valendo-se de falsificação de assinatura, comprovada pelo laudo do instituto de
Criminalística - São Luís/MA Nº 1751/2016 DOC/ICRIM. Pela Procuradoria:
Francisco Moura dos Santos; Pela JUCEMA: Sergio Silva Sombra

EMPRESA   MARANHENSE   DE   ADMINISTRAÇÃO
PORTUÁRIA - EMAP

ERRATA DE EDITAL E AVISO DE ADIAMENTO. PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 001/2017 - EMAP. A EMPRESA MARANHENSE
DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP, por meio da Co-
missão Setorial de Licitação - CSL, torna público aos interessados a
ERRATA relativa ou subitem 11.1.7 do Edital do PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 001/2017-EMAP, cujo objeto é a contratação de empresa
para fornecimento de 7 licenças do conjunto de ferramentas BIM.
Architecture, Engineering & Construction Collection, nos seguintes
termos: 1) no item 11.1.7 do Edital, ONDE SE LÊ:  O licitante que
possuir habilitação parcial atualizada no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF, ficará isento de apresentar os
documentos relacionados no subitem 11.1.1 - alíneas a), b), c) e e) e
subitem 11.1.2. A verificação da habilitação junto ao SICAF, será feita
"on-line'". Caso algum dos documentos citados nos subitens 11.1.1 -
alíneas a), b), c) e e); e 11.1.2, não conste do SICAF a licitante deverá
encaminhá-lo conforme subitem 9.10 deste Edital. LEIA-SE: O licitante
que possuir habilitação parcial atualizada no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF, ficará isento de apresentar os docu-
mentos relacionados no subitem 11.1.1 - alíneas a), b), c) e e) e subitens
11.1.2, e 11.1.3. A verificação da habilitação junto ao SICAF, será feita
"on-line'". Caso algum dos documentos citados nos subitens 11.1.1 -
alíneas a), b), c) e e); 11.1.2, e 11.1.3 não conste do SICAF a licitante
deverá encaminhá-lo conforme subitem 9.10 deste Edital.  2) Tendo em
vista a necessidade de atendimento de prazo para publicação no Sistema
de Acompanhamento Eletrônico de Contratação Publicação (SACOP/
TCE-MA),a realização do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017-EMAP
FICA ADIADA para as 11:00 horas, horário de Brasília, do dia 27/01/2017.
São Luís-MA, 17 de Janeiro de 2017. MAYKON FROZ MARQUES -
Substituto da Presidente da CSL/EMAP.

AVISO DE ADIAMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017
- EMAP,  A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO
PORTUÁRIA-EMAP, através de Comissão Setorial de Licitação - CSL/
EMAP, torna público aos interessados que a Licitação Pública PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017-EMAP, cujo objeto é a contratação
de empresa para fornecimento de 15 licenças do software AutoDesk
AutoCad LT 2017 para o Porto do Itaqui em São Luís - MA, marcada
para as 11:00 horas, horário de Brasília, do dia 23/01/2017, em
vista da necessidade de atendimento de prazo para publicação no Sis-
tema de Acompanhamento Eletrônico de Contratação Publicação
(SACOP/TCE-MA), FICA ADIADA para as 11 horas, horário de
Brasília, do dia 25/01/2017. Esclarecimentos e informações adicio-
nais serão prestados aos interessados no sítio www.emap.ma.gov.br,
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no link transparência/licitações, e ou notificação direta através de
Fax ou Carta ou e-mail. Telefones: (98) 3216.6531 e 3216.6533. São
Luís - MA, 17 de janeiro de 2017. MAYKON FROZ MARQUES-
Substituto da Presidente da CSL/EMAP.

COMPANHIA   DE   SANEAMENTO   AMBIENTAL   DO
MARANHÃO - CAEMA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017 -
PRE/CAEMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6644/2016. A
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão-CAEMA, reali-
zará na sala da PRE, às 15 horas (horário local), do dia 31 de janeiro
de 2017, na Rua Silva Jardim, nº 307, bairro Centro, nesta Capital,
Pregão Presencial, do Tipo Menor Preço, que tem por objeto a
contratação de empresa especializada em manutenção de transforma-
dores e com equipamentos para analise e medições de grandezas elétri-
cas para avaliação e recuperação de 02 (dois) transformadores de 1.500
kVA, instalados na subestações 02 e 05, no Sistema Produtor do Italuís,
localizado na BR-135, km 56, município de Bacabeira/MA. A presente
licitação reger-se-á nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho
2002, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006 e da Lei
Estadual nº 9.529 de 23 de dezembro de 2011, Decreto Federal nº
3.555, de 08 de agosto de 2000. Deverão também ser aplicadas
subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho
1993 e demais normas pertinentes à espécie. Esse Edital e seus Anexos
estão à disposição dos interessados no endereço eletrônico
www.caema.ma.gov.br, onde poderão ser consultados gratuitamente,
ou na sede da CAEMA na Rua Silva Jardim, 307, Centro - São Luís,
onde poderão ser retirados de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, ao
custo de 01 (uma) resma de papel A4. Informações adicionais, no
mesmo endereço, pelos telefones (98) 3219 5016 / 5017 e pelo e-mail
centrallicitacao@caema.ma.gov.br. São Luís/MA, 17 de janeiro de 2017.
JULIO ALBERTO NETTO LIMA - Pregoeiro.

CÂMARA   MUNICIPAL   DE   DOM   PEDRO - MA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017.A Câmara Municipal de Dom
Pedro/MA, através de sua Comissão de Licitações, avisa que realizará
o processo licitatório, cujo objeto é a aquisição de materiais de expediente.
Data da Abertura: 02/02/2017, às 08h00min. Base Legal: Lei nº 10.520/02
e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Disponibilidade do edital na Rua Fran-
cisco Carvalho, S/N, Centro, Dom Pedro MA, CEP 65765-000, de 2ª. a 6ª.
feira, de 09h00 as 12h00, pelo custo de R$ 50,00, pagos através de DAM.
Dom Pedro - MA, 17 de janeiro de 2017.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017. A Câmara Municipal de Dom
Pedro/MA, através de sua Comissão de Licitações, avisa que realizará
o processo licitatório, cujo objeto é a aquisição de materiais de limpeza.
Data da Abertura: 02/02/2017, às 08h00min. Base Legal: Lei nº 10.520/02
e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Disponibilidade do edital na Rua Fran-
cisco Carvalho, S/N, Centro, Dom Pedro MA, CEP 65765-000, de 2ª. a 6ª.
feira, de 09h00 as 12h00, pelo custo de R$ 50,00, pagos através de DAM.
Dom Pedro - MA, 17 de janeiro de 2017.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017. A Câmara Municipal de Dom
Pedro/MA, através de sua Comissão de Licitações, avisa que realizará o
processo licitatório, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios. Data
da Abertura: 02/02/2017, às 08h00min. Base Legal: Lei nº 10.520/02 e Lei
nº 8.666/93 e suas alterações. Disponibilidade do edital na Rua Francisco
Carvalho, S/N, Centro, Dom Pedro MA, CEP 65765-000, de 2ª. a 6ª. feira,
de 09h00 as 12h00, pelo custo de R$ 50,00, pagos através de DAM.
Dom Pedro - MA, 17 de janeiro de 2017.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017. A Câmara Municipal de Dom
Pedro/MA, através de sua Comissão de Licitações, avisa que realizará o pro-
cesso licitatório, cujo objeto é a aquisição de materiais de impressão gráfica.
Data da Abertura: 02/02/2017, às 08h00min. Base Legal: Lei nº 10.520/02 e

Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Disponibilidade do edital na Rua Francis-
co Carvalho, S/N, Centro, Dom Pedro MA, CEP 65765-000, de 2ª. a 6ª.
feira, de 09h00 as 12h00, pelo custo de R$ 50,00, pagos através de DAM.
Dom Pedro - MA, 17 de janeiro de 2017.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017. A Câmara Municipal de Dom
Pedro/MA, através de sua Comissão de Licitações, avisa que realizará
o processo licitatório, cujo objeto é a prestação de serviços de
digitalização padrão in TCE. Data da Abertura: 03/02/2017, às
08h00min. Base Legal: Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93 e suas
alterações. Disponibilidade do edital na Rua Francisco Carvalho, S/
N, Centro, Dom Pedro MA, CEP 65765-000, de 2ª. a 6ª. feira, de
09h00 as 12h00, pelo custo de R$ 50,00, pagos através de DAM.
Dom Pedro - MA, 17 de janeiro de 2017.

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017.A Câmara Municipal de Dom
Pedro/MA, através de sua Comissão de Licitações, avisa que reali-
zará o processo licitatório, cujo objeto é a prestação de serviços de
contabilidade. Data de Abertura: 06/02/2017. Horário: 08h00. Base
Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Disponibilidade do edital
na Rua Francisco Carvalho, S/N, Centro, Dom Pedro MA, CEP
65765-000, de 2ª. a 6ª. feira, de 09h00 as 12h00, pelo custo de R$
50,00, pagos através de DAM.Dom Pedro - MA, 17 de janeiro de 2017.
SONILTON BARBOSA DE SOUSA - Presidente da Câmara.

CÂMARA   MUNICIPAL   DE   BOM   LUGAR - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017 . A
Câmara Municipal de Bom Lugar - Estado do Maranhão torna público,
para conhecimento dos interessados que realizará Licitação na forma da
Lei Federal nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº
8.666/1993, da Lei Complementar n° 147/2014 e demais normas atinentes
à espécie, modalidade  Pregão Presencial, tipo menor preço por item;
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de loca-
ção  de um veiculo automotor junto a Câmara Municipal de Bom Lugar
- Maranhão, data da abertura 02 de fevereiro de 2017, às  09:00 horas,
A íntegra do Edital estará disponível na sala da  Câmara Municipal na
Rua Manoel Severo S/N, Centro, Bom Lugar - MA, no horário das 08:00
às 12:00 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente ou ainda
através de mídia eletrônica ou obtido mediante o recolhimento da impor-
tância de R$ 30,00 (trinta reais),  através de DAM, maiores informações
através do fone (99) 98405-1903. Bom Lugar - MA, 16 de Janeiro de 2017.
ERNANDES COSTA DE ARAÚJO FILHO - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2017. A
Câmara Municipal de Bom Lugar Estado do Maranhão torna público,
para o conhecimento dos interessados que realizará Licitação na forma
da Lei Federal nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal
nº 8.666/1993, da Lei Complementar n° 147/2014 e demais normas
atinentes à espécie, modalidade  Pregão Presencial, tipo regime de me-
nor preço por item; OBJETO:  Contratação de Empresa para Prestação
de Serviços em Assessoria e Consultoria Técnica Contábil, Licitações e
Contratos de interesse desta Casa Legislativa. Data da abertura: 02 de
fevereiro de 2017, às 14h, A íntegra do Edital estará disponível na sala da
Câmara Municipal na Rua Manoel Severo S/N, Centro, Bom Lugar-MA,
no horário das 8h às 12h, onde poderão ser consultados gratuitamente ou
ainda através de mídia eletrônica ou obtido mediante o recolhimento de
R$ 30,00 (trinta reais),através de DAM, maiores informações através do
fone (99) 98405-1903. Bom Lugar-MA, em 16 de janeiro de 2017.
ERNANDES  COSTA DE ARAÚJO FILHO -  Pregoeiro.

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   COROATÁ - MA

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITA-
ÇÃO 001/2017. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2017 -
Objeto: Contratação de Empresa para Locação de (Máquinas e Cami-
nhões) para Limpeza Urbana do Município de Coroatá-Ma. Contra-
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tante: Prefeitura Municipal de Coroatá-MA, Contratado: DELTA
PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI-EPP CNPJ:08.277.932/
0001-98, Fundamentação Legal: Art. 24, Inciso IV da Lei 8.666/93.
Valor: R$ 560.200,00 (Quinhentos e sessenta mil e duzentos
reais).Coroatá- Ma, 10 de Janeiro de 2017. LUIS MENDES
FERREIRA FILHO - Prefeito Municipal.

PREFEITURA    MUNICIPAL    DE    PERITORÓ - MA

AVISO DE REPULICAÇÃO LICITAÇÃO. PROCESSO ADMNIS-
TRATIVO Nº 000007/2017 PREGÃO Nº 0001/2017 - PMP. A Prefei-
tura Municipal de PERITORÓ/MA comunica aos interessados que
realizará no dia 01/02/2017, às 10h00min, licitação na modalidade PRE-
GÃO PRESENCIAL, tipo menor preço por item, tendo por objeto a
Contratação de Empresa para Fornecimento de Gêneros Alimentícios
Destinados a Merenda Escolar no Município de Peritoró/MA. O Edital
e seus anexos se encontra a disposição dos interessados de forma gra-
tuita para consulta ou retirada, mediante o recolhimento da importân-
cia de R$ 100,00 (cem reais), através do Documento de Arrecadação
Municipal - DAM, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situ-
ado a Rua da Prata, s/n, Centro, Peritoró, das 08h00min as 12h00min
horas. BASE LEGAL: Lei 10.520 e Lei Federal nº 8.666/1993 e suas
alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/2006 e demais nor-
mas atinentes à espécie. Peritoró/MA, 16 de Janeiro de 2017,
JUAREZ RODRIGUES NOVAIS - Pregoeiro.

AVISO DE REPULICAÇÃO LICITAÇÃO. PROCESSO ADMNIS-
TRATIVO Nº 0000014/2017 PREGÃO Nº 0002/2017 - PMP. A Pre-
feitura Municipal de PERITORÓ/MA comunica aos interessados que
realizará no dia 01/02/2017, às 15h00min, licitação na modalidade PRE-
GÃO PRESENCIAL, tipo menor preço global, tendo por objeto a
Contratação de Empresa para Locação de Veículos Destinados ao Trans-
porte Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino no Município
de Peritoró/MA. O Edital e seus anexos se encontra a disposição dos
interessados de forma gratuita para consulta ou retirada, mediante o reco-
lhimento da importância de R$ 100,00 (cem reais), através do Documento
de Arrecadação Municipal - DAM, na Comissão Permanente de Licitação
- CPL, situado a Rua da Prata, s/n, Centro, Peritoró, das 08h00min as
12h00min horas. BASE LEGAL: Lei 10.520 e Lei Federal nº 8.666/1993
e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/2006 e de-
mais normas atinentes à espécie. Peritoró/MA, 16 de Janeiro de 2017,
JUAREZ RODRIGUES NOVAIS - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº
0000015/2017 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2017 - PMP. A Prefeitu-
ra Municipal de PERITORÓ/MA comunica aos interessados que rea-
lizará no dia 21/02/2017, às 10h00min, licitação na modalidade CON-
CORRÊNCIA, tipo menor preço global, tendo por objeto a Contratação
de Empresa para Prestação de Serviços de Limpeza Pública no Muni-
cípio de Peritoró/MA. O Edital se encontra a disposição dos interes-
sados de forma gratuita para consulta ou retirada, mediante o recolhi-
mento da importância de R$ 100,00 (cem reais), através do Docu-
mento de Arrecadação Municipal - DAM, na Comissão Permanente
de Licitação - CPL, situado a Rua da Prata, s/nº, Centro, Peritoró, das
08h00min as 12h00min. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e
suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/2006 e demais
normas atinentes à espécie. Peritoró/MA, 17 de janeiro de 2017,
JOZIAS LIMA OLIVEIRA - Prefeito Municipal.

AVISO DE REPULICAÇÃO LICITAÇÃO. PROCESSO ADMNIS-
TRATIVO Nº 000016/2017 PREGÃO Nº 0003/2017 - PMP. A Prefei-
tura Municipal de PERITORÓ/MA comunica aos interessados que
realizará no dia 02/02/2017, às 10h00min, licitação na modalidade PRE-
GÃO PRESENCIAL, tipo menor preço por item, tendo por objeto a
Contratação de Empresa para Fornecimento de Refeições e Lanches
para Atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de Peritoró. O
Edital e seus anexos se encontra a disposição dos interessados de forma

gratuita para consulta ou retirada, mediante o recolhimento da impor-
tância de R$ 100,00 (cem reais), através do Documento de Arrecadação
Municipal - DAM, na Comissão Permanente de Licitação - CPL,
situado a Rua da Prata, s/n, Centro, Peritoró, das 08h00min as
12h00min horas. BASE LEGAL: Lei 10.520 e Lei Federal nº 8.666/1993
e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/2006 e demais
normas atinentes à espécie. Peritoró/MA, 16 de Janeiro de 2017,
JUAREZ RODRIGUES NOVAIS - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº
0000017/2017 TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2017 - PMP. A Pre-
feitura Municipal de PERITORÓ/MA comunica aos interessados que
realizará no dia 06/02/2017, às 10h00min, licitação na modalidade
TOMADA DE PREÇO, tipo menor preço global, tendo por objeto a
Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviços e
Assessoria Contábil no Município de Peritoró/MA. O Edital se encon-
tra a disposição dos interessados de forma gratuita para consulta ou
retirada, mediante o recolhimento da importância de R$ 100,00 (cem
reais), através do Documento de Arrecadação Municipal - DAM, na
Comissão Permanente de Licitação-CPL, situado a Rua da Prata, s/nº,
Centro, Peritoró, das 8h as 12h. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/
1993 e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/2006 e
demais normas atinentes à espécie. Peritoró/MA, 16 de janeiro de 2017,
JOZIAS LIMA OLIVEIRA - Prefeito Municipal.

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   JATOBÁ - MA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATI-
VO Nº 022/2016/SECDEA. TOMADA DE PREÇOS N° 005/2016/
CPL. OBJETO: Contratação de empresa especializada nos serviços de
engenharia para execução dos serviços de construção do Portal de En-
trada da Cidade de Jatobá-MA. Objeto do Convênio nº 798905/2013/
MTURISMO/CAIXA. HOMOLOGO, na forma do Art. 38, inciso
VII da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, em favor da
empresa CRISTAL SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA-ME - CNPJ
nº 21.185.927/0001-13, Inscrição Estadual nº 12.448.843-9, por apresen-
tar proposta de preços com valor de R$ 248.278,50 (Duzentos e quarenta
e oito mil, duzentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos), o RESUL-
TADO da TOMADA DE PREÇOS N° 005/2016/SECDEA, com base
legal na Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores alterações, referente à
Contratação de empresa especializada nos serviços de engenharia para
execução dos serviços de construção do Portal de Entrada da Cidade de
Jatobá-MA. Objeto do Convênio nº 798905/2013/MTURISMO/CAI-
XA. Jatobá-MA, 27 de dezembro de 2016, FRANCISCA CONSUELO
LIMA DA SILVA - Prefeita Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017/
PMJ. A Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público que
realizará às 09:00 horas do dia 06 de fevereiro de 2017, na Prefeitura
Municipal, situada na Praça de Eventos Maria Rita, nº 351A - Centro,
Jatobá-MA, Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS do tipo
Menor Preço, sob o Regime de Empreitada por Preço Global, para
Contratação de empresa especializada nos Serviços de Engenharia para
recuperação de estrada vicinal no trecho do Povoado Axixá passando
pela localidade São Manoel até o Povoado Lagoa da Serra, na forma da
Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes
à espécie; Este Edital e seus anexos estão à disposição das 08:00 às
12:00 horas, no endereço acima citado, onde poderão ser consultados
gratuitamente ou obtido mediante o recolhimento da importância de R$
50,00 (cinquenta reais), feito, exclusivamente, através de depósito na conta
da Prefeitura no Banco do Brasil. Esclarecimentos adicionais, no mesmo
endereço. Jatobá-MA, 12 de janeiro de 2017, MARIA FRANCISCA
DAMASCENO DE OLIVEIRA - Presidente - CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 -
CPL. A Prefeitura Municipal de Jatobá-MA, torna público que reali-
zará às 09:00 horas do dia 31 de janeiro de 2017, no Prédio do Centro
Administrativo de Jatobá, situado na Praça de Eventos Maria Rita, nº
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351A - Centro, Licitação do tipo menor preço na forma de execução
indireta, sob regime de empreitada por preço global, para a contratação
de empresa especializada nos serviços de coleta de resíduos sólidos
urbanos (domésticos) e atividades urbanísticas, na sede do município,
bem como em áreas de contorno situada às margens da MA-333; nos
bairros Lajeado e Poço Redondo (área urbana), regida pela Lei Federal
nº 10.520/02 e subsidiariamente nos termos da Lei nº 8.666/93 com
alterações posteriores. Este Edital e seus anexos estão à disposição das
08:00 às 12:00 horas, no endereço acima citado, onde poderão ser
consultados gratuitamente ou obtido mediante o recolhimento da im-
portância de R$ 50,00 (cinquenta reais), feito, exclusivamente, através
de depósito na conta da Prefeitura no Banco do Brasil. Esclarecimentos
adicionais, no mesmo endereço. Jatobá-MA, 12 de janeiro de 2017,
ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS DE CASTRO - Pregoeiro.

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   PRIMEIRA   CRUZ - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017. A
Prefeitura Municipal de Primeira Cruz/MA, torna público que no dia
31 de janeiro de 2017, às 09h, realizará Licitação na modalidade Pregão
Presencial, Tipo Menor Preço Global, tendo por objeto a contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria e
consultoria contábil, de interesse do município de Primeira Cruz-MA.
O Edital se encontra a disposição dos interessados na Comissão Per-
manente de Licitação - CPL, localizada na Rua da Matriz, S/N, Centro,
Primeira Cruz - MA, no horário das 8h às 12h, onde poderá ser
consultado gratuitamente ou obtido mediante o recolhimento da im-
portância de R$ 30,00 (trinta reais). BASE LEGAL: Lei Federal nº
10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/1993,
da Lei Complementar nº 123/2006, alterações e demais normas atinentes
à espécie. Publique-se. Primeira Cruz/MA, 17 de janeiro de 2017.
GEORGE LUIZ SANTOS - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017. A
Prefeitura Municipal de Primeira Cruz/MA, torna público que no dia
31 de janeiro de 2017, às 14h, realizará Licitação na modalidade Pregão
Presencial, Tipo Menor Preço Global, tendo por objeto a contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza públi-
ca, de interesse do município de Primeira Cruz-MA. O Edital se encon-
tra a disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licita-
ção - CPL, localizada na Rua da Matriz, S/N, Centro, Primeira Cruz
- MA, no horário das 8h às 12h, onde poderá ser consultado
gratuitamente ou obtido mediante o recolhimento da importância
de R$ 30,00 (trinta reais). BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/
2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/1993, da
Lei Complementar nº 123/2006 e alterações e demais normas atinentes
à espécie. Publique-se. Primeira Cruz/MA, 17 de janeiro de 2017.
GEORGE LUIZ SANTOS - Prefeito Municipal

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   SÃO   LUIS   GONZAGA
DO   MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO PRESENCIAL Nº
001/2016 - SRP. A Prefeitura Municipal de São Luís Gonzaga do
Maranhão, Estado do Maranhão, Através do seu Pregoeiro e respecti-
va Equipe de Apoio, instituída pela Portaria nº 026/2017, de 02 de
Janeiro de 2017, torna público que realizará às 15h00min (quinze
horas) horário local do dia 02 de Fevereiro de 2017, na Sala da Comis-
são Permanente de Licitações, localizada na Rua Herculano Parga, 120
- Centro de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, Licitação na modali-
dade Pregão Presencial - Sistema de Registro de Preços, do tipo menor
preço item, tendo por objeto o Registro de Preços para eventual aqui-
sição de combustíveis automotivos, para atender as necessidades das
diversas Secretarias e Fundos Municipais da Prefeitura Municipal de
São Luís Gonzaga do Maranhão, para o exercício 2017, conforme Edital
e seus Anexos na, forma da Lei Federal 10.520/2002, Decretos Muni-
cipais n° 002/2017 e n° 003/2017 e Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho

de 1993 e suas alterações, Lei Complementar n°. 123/2006 e redação dada
pela Lei Complementar nº 147/2014 e demais normas pertinentes à espé-
cie. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endere-
ço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 8h às 12h, onde poderão ser
consultados ou obtidos mediante o recolhimento da importância de R$
20,00 (vinte reais), que deverá ser feito através de DAM (Documento de Arre-
cadação Municipal) ou depósito bancário. Esclarecimentos adicionais no mesmo
endereço. São Luís Gonzaga do Maranhão-MA, 16 de Janeiro de 2017.
RAFAEL LUIS MORAIS ARAÚJO - Pregoeiro/PMSLG.

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. TOMADA DE PREÇOS Nº
001/2017. A Prefeitura Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão,
Estado do Maranhão, através da Comissão Permanente de Licitação-
CPL, instituída pela Portaria nº 010/2017 de 02 de Janeiro de 2017,
torna público que realizará às 10h00min (Dez Horas) do dia 02 de
Fevereiro de 2017, na Sala da Comissão Permanente de Licitação,
localizada na Rua Herculano Parga, n.120, Centro de São Luís Gonzaga
do Maranhão, Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo
menor preço global, tendo por objeto a Contratação de empresa espe-
cializada para prestação de serviços de assessoria e consultoria em
Procedimentos Licitatórios realizados pelas diversas Secretarias da
Prefeitura Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, confor-
me Edital e seus Anexos, na forma da Lei Federal n° 8.666 de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, Lei Complementar n°. 123/2006 alte-
rada pela Lei Complementar nº 147/2014. O Edital e seus Anexos estão
à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no
horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados
gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância de
R$ 20,00 (vinte reais), que deverá ser feito através de DAM (Departa-
mento de Arrecadação Municipal). Esclarecimentos adicionais no mesmo
endereço. São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, 13 de Janeiro de 2017.
RAFAEL LUÍS MORAIS ARAÚJO - Presidente da CPL.

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   MARACAÇUMÉ - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017. A
Prefeitura Municipal de Maracaçumé/MA, torna público que realiza-
rá licitação na seguinte forma. Objeto: Contratação de empresa para o
fornecimento de Materiais de Expediente para uso junto às ativida-
des das Secretarias Municipais, no decorrer do exercício de 2017,
conforme definido no Edital e seus Anexos, na forma da Lei 10.520/
02, aplicando-se subsidiariamente no que couber a Lei 8.666/93 e
suas alterações. Modalidade: Pregão Presencial. Tipo: Menor Preço
por Lote. Data de Abertura: 01 de Fevereiro de 2017 às 08:00 horas.
Local: Sala de reunião da CPL, localizada na Av. Deyse Sousa, s/nº -
Centro. Aquisição do Edital: Os interessados poderão consultá-lo
gratuitamente ou adquiri-lo pagando taxa de R$ 50,00 em horário de
expediente das 08:00 às 13:00. E-mail: cplpmm@hotmail.com.
Maracaçumé/MA, 17 de Janeiro de 2017. JOSÉ MENANDES
DA SILVA FILHO - Secretário Municipal de Administração.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017. A
Prefeitura Municipal de Maracaçumé/MA, torna público que realizará
licitação na seguinte forma. Objeto: Contratação de empresa de servi-
ços na confecção de Material Gráfico e Impressos para atender as
demandas das Secretarias Municipais, no decorrer do exercício de
2017, conforme definido no Edital e seus Anexos, na forma da Lei
10.520/02, aplicando-se subsidiariamente no que couber a Lei 8.666/
93 e suas alterações. Modalidade: Pregão Presencial. Tipo: Menor
Preço por Lote. Data de Abertura: 01 de Fevereiro de 2017 às 10:00
horas. Local: Sala de reunião da CPL, localizada na Av. Deyse Sousa,
s/nº - Centro. Aquisição do Edital: Os interessados poderão consultá-
lo gratuitamente ou adquiri-lo pagando taxa de R$ 50,00 em horário de
expediente das 08:00 às 13:00. E-mail: cplpmm@hotmail.com.
Maracaçumé/MA, 17 de Janeiro de 2017. JOSÉ MENANDES
DA SILVA FILHO - Secretário Municipal de Administração.
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AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017. A
Prefeitura Municipal de Maracaçumé/MA, torna público que realizará
licitação na seguinte forma. Objeto: Contratação de empresa para o
fornecimento de Equipamentos, Materiais de uso permanente e Mó-
veis para atender a demanda da Administração Municipal, no decorrer
do exercício de 2017, conforme definido no Edital e seus Anexos, na
forma da Lei 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente no que couber a
Lei 8.666/93 e suas alterações. Modalidade: Pregão Presencial. Tipo:
Menor Preço por Lote. Data de Abertura: 02 de fevereiro de 2017 às
08:00 horas. Local: Sala de reunião da CPL, localizada na Av. Deyse
Sousa, s/nº-Centro. Aquisição do Edital: Os interessados poderão
consultá-lo gratuitamente ou adquiri-lo pagando taxa de R$ 50,00 em
horário de expediente das 08:00 às 13:00. E-mail: cplpmm@hotmail.
com. Maracaçumé/MA, 17 de Janeiro de 2017. JOSÉ MENANDES
DA SILVA FILHO - Secretário Municipal de Administração.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017. A
Prefeitura Municipal de Maracaçumé/MA, torna público que realizará
licitação na seguinte forma. Objeto: Contratação de empresa para
Fornecimento de Materiais de Construção Geral, Materiais Hidráuli-
cos, Materiais Elétricos para atender as demandas da administração
municipal, bem como fornecimento de Materiais Elétricos para a
Manutenção da Rede Baixa de Iluminação Pública, no decorrer do
exercício de 2017, conforme definido no Edital e seus Anexos, na
forma da Lei 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente no que couber
a Lei 8.666/93 e suas alterações. Modalidade: Pregão Presencial. Tipo:
Menor Preço por Lote. Data de Abertura: 02 de Fevereiro de 2017 às
10:00 horas. Local: Sala de reunião da CPL, localizada na Av. Deyse
Sousa, s/nº - Centro. Aquisição do Edital: Os interessados poderão
consultá-lo gratuitamente ou adquiri-lo pagando taxa de R$ 50,00 em
horário de expediente das 08:00 às 13:00. E-mail: cplpmm@hotmail
.com. Maracaçumé/MA, 17 de Janeiro de 2017. JOSÉ MENANDES
DA SILVA FILHO - Secretário Municipal de Administração.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017. A
Prefeitura Municipal de Maracaçumé/MA, torna público que realizará
licitação na seguinte forma. Objeto: Contratação de Empresas para
Aquisição de material de consumo para atender as necessidades dos
programas da assistência social no exercício 2017, conforme defini-
do no Edital e seus Anexos, na forma da Lei 10.520/02, aplicando-
se subsidiariamente no que couber a Lei 8.666/93 e suas altera-
ções. Modalidade: Pregão Presencial. Tipo: Menor Preço por Lote.
Data de Abertura: 03 de Fevereiro de 2017 às 08:00 horas. Local:
Sala de reunião da CPL, localizada na Av. Deyse Sousa, s/nº -
Centro. Aquisição do Edital: Os interessados poderão consultá-lo
gratuitamente ou adquiri-lo pagando taxa de R$ 50,00 em horário
de expediente das 08:00 às 13:00. E-mail: cplpmm@hotmail.
com. Maracaçumé/MA, 17 de Janeiro de 2017. JOSÉ MENANDES
DA SILVA FILHO - Secretária Municipal de Assistência Social.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017. A
Prefeitura Municipal de Maracaçumé/MA, torna público que realizará
licitação na seguinte forma. Objeto: Contratação de empresa para o
fornecimento de Materiais de Limpeza para uso junto às atividades de
manutenção e conservação das Secretarias Municipais, no decorrer do
exercício de 2017, conforme definido no Edital e seus Anexos, na forma
da Lei 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente no que couber a Lei
8.666/93 e suas alterações. Modalidade: Pregão Presencial. Tipo: Menor
Preço por Lote. Data de Abertura: 03 de Fevereiro de 2017 às 10:00 horas. Local: Sala
de reunião da CPL, localizada na Av. Deyse Sousa, s/nº - Centro. Aquisição do
Edital: Os interessados poderão consultá-lo gratuitamente ou adquiri-lo pagando taxa
de R$ 50,00 em horário de expediente das 8h às 13h. E-mail: cplpmm@hotmail.
com. Maracaçumé/MA, 17 de Janeiro de 2017. JOSÉ MENANDES
DA SILVA FILHO - Secretário Municipal de Administração.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. A
Prefeitura Municipal de Maracaçumé/MA, torna público que realiza-
rá licitação na seguinte forma. Objeto: Contratação de Empresas para
promoção e realização das festividades carnavalescas de 2017, con-
forme definido no Edital e seus Anexos, na forma da Lei 10.520/02,
aplicando-se subsidiariamente no que couber a Lei 8.666/93 e suas

alterações. Modalidade: Pregão Presencial. Tipo: Menor Preço por
Lote. Data de Abertura: 03 de Fevereiro de 2017 às 14:00 horas.
Local: Sala de reunião da CPL, localizada na Av. Deyse Sousa, s/nº
- Centro. Aquisição do Edital: Os interessados poderão consultá-lo
gratuitamente ou adquiri-lo pagando taxa de R$ 50,00 em horário de
expediente das 08:00 às 13:00. E-mail: cplpmm@hotmail.
com. Maracaçumé/MA, 17 de Janeiro de 2017. JOSÉ MENANDES
DA SILVA FILHO - Secretário Municipal de Administração.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017. A
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de
Maracaçumé torna público que realizará licitação na seguinte forma. Objeto:
Contratação de Serviços de Assessoria Contábil para suprir as necessidades
junto a Administração Municipal, durante o Exercício de 2017, conforme
definido no Edital e seus Anexos, na forma da Lei nº 8.666/93, e suas altera-
ções. Modalidade: Tomada de Preço. Tipo: Menor Preço Global. Data de
Abertura: 03 de Fevereiro de 2017, às 16:00 horas. Local: Sala de reunião da
CPL, na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Av. Dayse Sousa, s/nº
- Centro, Maracaçumé/MA. Aquisição do Edital: Os interessados poderão
consulta-lo gratuitamente ou adquiri-lo pagando taxa de R$ 50,00 em horário
de expediente, das 8h ás 12h. 17 de Janeiro de 2017. JOSÉ MENANDES
DA SILVA FILHO - Secretário Municipal de Administração.

PREFEITUIRA   MUNICIPAL   DE   JOÃO   LISBOA - MA

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITUIRA MUNICIPAL DE
JOÃO LISBOA (MA) TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017. A
Prefeitura Municipal de João Lisboa - MA, pelo Presidente da Comis-
são Permanente de Licitações, torna público para conhecimento de
todos que realizará licitação na MODALIDADE: Tomada de Preços.
TIPO: Menor preço global. OBJETO: Contratação de empresa para a
execução de serviços de melhoramento com reconformação e revesti-
mento primário em pontos críticos de estradas vicinais do município
de João Lisboa - MA. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e as condições
do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes de Habilitação e Pro-
posta de Preços: às 09:00 horas do dia 06 de Fevereiro de 2017. O Edital
e seus anexos poderão ser consultados e obtidos gratuitamente por meio
do site www.joaolisboa.ma.gov.br ou por meio de solicitação ao Presi-
dente da Comissão Permanente de Licitações em dias úteis, das 08:00 hs
às 12:00 hs, na sede da CPL sito na Av. Imperatriz nº 1331, Centro, João
Lisboa - MA, mediante o pagamento do valor de R$ 20,00 (vinte reais),
a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM.
MARCOS VENICIO VIEIRA LIMA - Presidente da CPL.

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITUIRA MUNICIPAL DE
JOÃO LISBOA (MA) TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017 A Pre-
feitura Municipal de João Lisboa - MA, pelo Presidente da Comissão
Permanente de Licitações, torna público para conhecimento de todos
que realizará licitação na MODALIDADE: Tomada de Preços. TIPO:
Menor preço global. OBJETO: Contratação de empresa para a execu-
ção de serviços de limpeza, regularização, piçarramento de ruas e recu-
peração de pavimentação asfáltica da malha viária do município de
João Lisboa - MA. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e as condições do
Edital. Recebimento e abertura dos envelopes de Habilitação e Propos-
ta de Preços: às 11:00 horas do dia 06 de Fevereiro de 2017. O Edital e
seus anexos poderão ser consultados e obtidos gratuitamente por meio
do site www.joaolisboa.ma.gov.br ou por meio de solicitação ao Presi-
dente da Comissão Permanente de Licitações em dias úteis, das 08:00
hs às 12:00 hs, na sede da CPL sito na Av. Imperatriz nº 1331, Centro, João
Lisboa - MA, mediante o pagamento do valor de R$ 20,00 (vinte reais), a
ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM.
MARCOS VENICIO VIEIRA LIMA - Presidente da CPL.

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITUIRA MUNICIPAL DE
JOÃO LISBOA (MA) TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2017 A Pre-
feitura Municipal de João Lisboa - MA, pelo Presidente da Comissão
Permanente de Licitações, torna público para conhecimento de todos
que realizará licitação na MODALIDADE: Tomada de Preços. TIPO:
Menor preço global. OBJETO: Contratação de empresa para a execu-
ção de serviços de recuperação e desobstrução de macro e micro drena-
gem de águas pluviais do município de João Lisboa - MA. BASE
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LEGAL: Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital. Recebimento e abertura
dos envelopes de Habilitação e Proposta de Preços: às 14:00 horas do
dia 06 de Fevereiro de 2017. O Edital e seus anexos poderão ser consul-
tados e obtidos gratuitamente por meio do site www. joaolisboa.
ma.gov.br ou por meio de solicitação ao Presidente da Comissão Per-
manente de Licitações em dias úteis, das 08:00 hs às 12:00 hs, na sede
da CPL sito na Av. Imperatriz nº 1331, Centro, João Lisboa - MA,
mediante o pagamento do valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhi-
do através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM.
MARCOS VENICIO VIEIRA LIMA - Presidente da CPL.

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITUIRA MUNICIPAL DE
JOÃO LISBOA (MA) PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017 A Pre-
feitura Municipal de João Lisboa - MA, por seu Pregoeiro e Equipe de
Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licita-
ção na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor preço por
item. OBJETO: Contratação de serviços gráficos para o atendimento
das necessidades da Administração Pública Municipal. BASE LEGAL:
Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 03/2011, Lei nº 8.666/93 e as
condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes Proposta e
Habilitação: às 08:00 horas do dia 01 de Fevereiro de 2017. O Edital e
seus anexos poderão ser consultados e obtidos gratuitamente por meio
do site www.joaolisboa.ma.gov.br ou por meio de solicitação ao Prego-
eiro em dias úteis, das 08:00 hs às 12:00 hs, na sede da Comissão
Permanente de Licitações sito na Av. Imperatriz nº 1331, Centro, João
Lisboa - MA, mediante o pagamento do valor de R$ 20,00 (vinte reais),
a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM.
MARCOS VENICIO VIEIRA LIMA - Presidente da CPL.

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   CAXIAS - MA

PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
001/2017. OBJETO: Prestação de serviços jurídicos especializados
na área financeira objetivando o recebimento de valores decorrentes de
diferenças de FUNDEF pela subestimação do valor mínimo anual por
aluno (VMAA) quando do cálculo da complementação devida pela
União. ASSUNTO: RATIFICAÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CON-
TRATO. Com fulcro no Art. 25, II, da Lei nº 8.666/93 e no Parecer da
Assessoria Jurídica deste Município, Ratifico a orientação técnica da
Comissão Central de Licitações e determino a contratação da empresa
JOÃO AZÊDO E BRASILEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS,
inscrita no CNPJ sob o n° 05.500.356/0001-08, para prestação dos
citados serviços. O Contrato será de êxito com valor global de 20% (vinte
por cento) do valor eventualmente recuperado conforme proposta comerci-
al que faz parte deste processo. Caxias/MA, 13 de janeiro de 2017. Talmir
Franklin Rosa Neto, Secretário Municipal de Finanças, Planejamento e
Administração do município de Caxias/MA. Publique-se.

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   PORTO   RICO   DO
MARANHÃO

SÚMULA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. PROCESSO N.º 01/
2017-SEMAD. LOCADOR: NELMA DE JESUS CRUZ. OBJETO:
O LOCADOR se obriga, neste ato, a dar em locação ao LOCATÁRIO
o imóvel de sua propriedade, localizado no Edifício Office Tower, na
Sala 925, 9º andar, São Luís-MA. Locado à locatária para fins especifi-
co de instalação e funcionamento do escritório de representação do
Município em São Luís. VALOR GLOBAL: R$ 18.000,00 (dezoito
mil reais). PRAZO: 12 (doze) meses; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ-
RIA: ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO, UNIDADE ORÇAMEN-
TÁRIA: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0052.2004.0000 MANUT. FUNC.
DO GABINETE DO PREFEITO, ELEMENTO DA DESPESA:
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA. FUNDA-
MENTO LEGAL: art. 24, X da Lei Federal n.º 8.666/93; RATIFICA-
ÇÃO em 13/01/2017, pela Prefeita Municipal de Porto Rico do
Maranhão a Sra. Tatyana Andrea Mendes Sereno. Publique-se. Dê-se
ciência e cumpra-se na forma da lei. Porto Rico do Maranhão, 13/01/2017.

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   SANTA   LUZIA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017. A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da Prefeitura Muni-
cipal de Santa Luzia, Estado do Maranhão, torna público, para conhe-
cimento dos interessados que, no dia 03 de Fevereiro de 2017, às
09:00 (nove) horas, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, na
Av. Nagib Haickel,  s/nº, Centro, na cidade de Santa Luzia/MA, fará
Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO do tipo menor pre-
ço Global, para Contratação de Empresa para Construção do
Centro de Apoio a Criança e Adolescente do Município de Santa
Luzia/MA, nos termos da Lei 8.666 de 21 de Junho de 1.993 e
alterações posteriores. Informamos, ainda, que diariamente, das 08:00
(oito) às 12:00 (doze) horas, de segunda a sexta-feira, o Edital se
encontra à disposição dos interessados, no mesmo local, onde serão
também fornecidos elementos, informações e outros esclarecimentos
sobre a Licitação. Santa Luzia/MA, 17/01/2017, JUCENARIA FRAZÃO
DA PAIXÃO - Secretária Municipal de Governo.

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   SANTA   INÊS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017-
CCL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0007/2017. A PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS, por meio de sua COMIS-
SÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, torna público que rea-
lizará licitação na modalidade Pregão, sob a forma Presencial de nº 001/
2017-CPL- Registro de Preços, cujo objeto trata da FUTURA E EVEN-
TUAL AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS EM CONFORMIDADE
COM AS NORMAS TÉCNICAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE
PETRÓLEO-ANP. O recebimento e abertura dos envelopes de Pro-
posta e Documentação será em Sessão Pública a ser realizada às 09h:00min
do dia 31 de janeiro de 2017, na Sala de Licitações da CPL, localizada na
Prefeitura Municipal de Santa Inês, Av. Luiz Muniz, 1005, Centro, neste
Município. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na
sala da Comissão Central de Licitação de 2ª a 6ª feira das 08h00min às
12h00min a partir do dia 19 de janeiro de 2017, onde poderá ser consul-
tado e/ou obtido gratuitamente em mídia removível (pendrive ou cd) ou
adquirido de forma física (em papel) mediante ao recolhimento da im-
portância de R$ 50,00 (cinquenta reais) através de DAM (documento
de arrecadação municipal). Esclarecimentos adicionais deverão ser
protocolados na Comissão Central de Licitação, no horário de expediente.
ANTONIO JACKSOM LOPES DA SILVA - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017-
CCL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0010/2017. A PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS, por meio de sua COMIS-
SÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, torna público que
realizará licitação na modalidade Pregão, sob a forma Presencial de nº
002/2017-CPL- Registro de Preços, cujo objeto trata da FUTURA E
EVENTUAL AQUISIÇÃO COM ENTREGA PARCELADA DE
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTI-
NADO À MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE SANTA INÊS. O recebimento e abertura dos
envelopes de Proposta e Documentação será em Sessão Pública a ser
realizada às 14h:00min do dia 31 de janeiro de 2017, na Sala de Licita-
ções da CPL, localizada na Prefeitura Municipal de Santa Inês, Av.
Luiz Muniz, 1005, Centro, neste Município. O Edital e seus anexos
estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Central de
Licitação de 2ª a 6ª feira das 08h00min às 12h00min a partir do dia 19
de janeiro de 2017, onde poderá ser consultado e/ou obtido gratui-
tamente em mídia removível (pendrive ou cd) ou adquirido de forma
física (em papel) mediante ao recolhimento da importância de R$
50,00 (cinquenta reais) através de DAM (documento de arrecada-
ção municipal). Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados
na Comissão Central de Licitação, no horário de expediente.
ANTONIO JACKSOM LOPES DA SILVA - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017-
CCL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0013/2017. A PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS, por meio de sua COMIS-
SÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, torna público que
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realizará licitação na modalidade Pregão, sob a forma Presencial de nº
003/2017-CPL- Registro de Preços, cujo objeto trata da FUTURA E
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIM-
PEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS. O recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e
Documentação será em Sessão Pública a ser realizada às 09h:00min do
dia 01 de fevereiro de 2017, na Sala de Licitações da CPL, localizada na
Prefeitura Municipal de Santa Inês, Av. Luiz Muniz, 1005, Centro, neste
Município. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na
sala da Comissão Central de Licitação de 2ª a 6ª feira das 08h00min às
12h00min a partir do dia 19 de janeiro de 2017, onde poderá ser consultado
e/ou obtido gratuitamente em mídia removível (pendrive ou cd) ou adqui-
rido de forma física (em papel) mediante ao recolhimento da importân-
cia de R$ 50,00 (cinquenta reais) através de DAM (documento de
arrecadação municipal). Esclarecimentos adicionais deverão ser
protocolados na Comissão Central de Licitação, no horário de expediente.
ANTONIO JACKSOM LOPES DA SILVA - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017-
CCL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014/2017. A PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS, por meio de sua COMIS-
SÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, torna público que
realizará licitação na modalidade Pregão, sob a forma Presencial de nº
004/2017-CPL- Registro de Preços, cujo objeto trata da FUTURA E
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PURO MEDICINAL
GASOSO ACONDICIONADO EM CILINDROS, PARA ATENDER
AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DE SANTA INÊS-MA. O recebimento e abertura dos envelopes de
Proposta e Documentação será em Sessão Pública a ser realizada às 9h
do dia 02 de fevereiro de 2017, na Sala de Licitações da CPL, localizada
na Prefeitura Municipal de Santa Inês, Av. Luiz Muniz, 1005, Centro,
neste Município. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interes-
sados na sala da Comissão Central de Licitação de 2ª a 6ª feira das
08h00min às 12h00min a partir do dia 19 de janeiro de 2017, onde poderá
ser consultado e/ou obtido gratuitamente em mídia removível (pendrive ou
cd) ou adquirido de forma física (em papel) mediante ao recolhimento da
importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) através de DAM (documento
de arrecadação municipal). Esclarecimentos adicionais deverão ser
protocolados na Comissão Central de Licitação, no horário de expediente.
ANTONIO JACKSOM LOPES DA SILVA - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017-
CCL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0015/2017. A PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS, por meio de sua COMIS-
SÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, torna público que
realizará licitação na modalidade Pregão, sob a forma Presencial de nº
005/2017-CPL- Registro de Preços, cujo objeto trata da FUTURA E
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E
PAPELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARI-
AS MUNICIPAIS. O recebimento e abertura dos envelopes de Pro-
posta e Documentação será em Sessão Pública a ser realizada às
09h:00min do dia 03 de fevereiro de 2017, na Sala de Licitações da
CPL, localizada na Prefeitura Municipal de Santa Inês, Av. Luiz Muniz,
1005, Centro, neste Município. O Edital e seus anexos estão à dispo-
sição dos interessados na sala da Comissão Central de Licitação de 2ª a
6ª feira das 8h às 12h a partir do dia 19 de janeiro de 2017, onde poderá
ser consultado e/ou obtido gratuitamente em mídia removível (pendrive
ou cd) ou adquirido de forma física (em papel) mediante ao recolhimen-
to da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) através de DAM (docu-
mento de arrecadação municipal). Esclarecimentos adicionais deverão ser
protocolados na Comissão Central de Licitação, no horário de expediente.
ANTONIO JACKSOM LOPES DA SILVA - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017-
CCL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0027/2017. A PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS, por meio de sua COMIS-
SÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, torna público que
realizará licitação na modalidade Pregão, sob a forma Presencial de nº
006/2017-CPL, cujo objeto trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET POR MEIO

DE CONECTIVIDADE IP DEDICADO PARA A PREFEIURA MU-
NICIPAL DE SANTA INÊS. O recebimento e abertura dos envelopes
de Proposta e Documentação será em Sessão Pública a ser realizada às
9h do dia 06 de fevereiro de 2017, na Sala de Licitações da CPL,
localizada na Prefeitura Municipal de Santa Inês, Av. Luiz Muniz,
1005, Centro, neste Município. O Edital e seus anexos estão à disposição
dos interessados na sala da Comissão Central de Licitação de 2ª a 6ª feira das
8h00min às 12h00min a partir do dia 19 de janeiro de 2017, onde poderá ser
consultado e/ou obtido gratuitamente em mídia removível (pendrive ou cd)
ou adquirido de forma física (em papel) mediante ao recolhimento da
importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) através de DAM (documento
de arrecadação municipal). Esclarecimentos adicionais deverão ser
protocolados na Comissão Central de Licitação, no horário de expediente.
ANTONIO JACKSOM LOPES DA SILVA - Pregoeiro.

PREFEITURA    MUNICIPAL    DE    ARARI - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 -
REGISTRO DE PREÇOS. O município de Arari-MA, através da
Prefeitura Municipal de Arari, torna público aos interessados que, com
base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 01/13, Decreto Muni-
cipal nº 03, Decreto Municipal nº 11/13 e subsidiariamente as disposi-
ções da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às
08:00hs (oito horas) do dia 01 de fevereiro de 2017, licitação na moda-
lidade Pregão nº 001/2017 (Proc. adm. nº 601/2016), para registro de
preços, do tipo menor preço, tendo por objeto a eventual contratação
de empresa(s) especializada(s) para coleta, síntese e difusão de matéri-
as para os meios de comunicação, de interesse desta administração
pública. A presente licitação será realizada na sala de reunião da Prefei-
tura Municipal de Arari, situada na Av. Dr. João da Silva Lima, s/n°,
Centro, Cep 65.480-000, Arari-MA e será presidida pela pregoeira desta
prefeitura municipal. O edital e seus anexos estão a disposição dos inte-
ressados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito
horas) às 12:00hs (doze horas), onde poderão ser consultados ou obti-
dos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço e/
ou pelo telefone (0**98) 3453-1140. Arari-MA, 12 de janeiro de 2017.
TACIANE RIBEIRO SOUSA - Pregoeira Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 -
REGISTRO DE PREÇOS. O município de Arari-MA, através da
Prefeitura Municipal de Arari, torna público aos interessados que, com
base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 01/13, Decreto Muni-
cipal nº 03, Decreto Municipal nº 11/13 e subsidiariamente as disposi-
ções da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às
09:30hs (nove horas e trinta minutos) do dia 01 de fevereiro de 2017,
licitação na modalidade Pregão nº 002/2017 (Proc. adm. nº 602/2016),
para registro de preços, do tipo menor preço, tendo por objeto a even-
tual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para  fornecimento de com-
bustível (gasolina comum, gasolina aditivada, óleo diesel comum e óleo
diesel S10), de interesse desta administração pública. A presente licita-
ção será realizada na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Arari,
situada na Av. Dr. João da Silva Lima, s/n°, Centro, Cep 65.480-000,
Arari-MA e será presidida pela pregoeira desta prefeitura municipal.
O edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no ende-
reço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às
12:00hs (doze horas), onde poderão ser consultados ou obtidos
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço e/ou
pelo telefone (0**98) 3453-1140. Arari-MA, 12 de janeiro de 2017.
TACIANE RIBEIRO SOUSA - Pregoeira Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 -
REGISTRO DE PREÇOS. O município de Arari-MA, através da
Prefeitura Municipal de Arari, torna público aos interessados que, com
base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 01/13, Decreto Muni-
cipal nº 03, Decreto Municipal nº 11/13 e subsidiariamente as disposi-
ções da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às
11:00hs (onze horas) do dia 01 de fevereiro de 2017, licitação na moda-
lidade Pregão nº 003/2017 (Proc. adm. nº 603/2016), para registro de
preços, do tipo menor preço, tendo por objeto a eventual contratação
de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de gás liquefeito de petróleo
- GLP, de interesse desta Administração Pública. A presente licitação
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será realizada na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Arari,
situada na Av. Dr. João da Silva Lima, s/n°, Centro, Cep 65.480-000,
Arari-MA e será presidida pela pregoeira desta prefeitura municipal. O
edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço
supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs
(doze horas), onde poderão ser consultados ou obtidos gratuita-
mente. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço e/ou pelo
telefone (0**98) 3453-1140. Arari-MA, 12 de janeiro de 2017.
TACIANE RIBEIRO SOUSA - Pregoeira Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 -
REGISTRO DE PREÇOS. O município de Arari-MA, através da
Prefeitura Municipal de Arari, torna público aos interessados que, com
base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 01/13, Decreto Muni-
cipal nº 03, Decreto Municipal nº 11/13 e subsidiariamente as disposi-
ções da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às
14:00hs (catorze horas) do dia 01 de fevereiro de 2017, licitação na
modalidade Pregão nº 004/2017 (Proc. adm. nº 604/2016), para registro
de preços, do tipo menor preço, tendo por objeto a eventual contratação
de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de frutas, verduras, legumes
e hortaliças, de interesse deste Poder Executivo. A presente licitação
será realizada na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Arari,
situada na Av. Dr. João da Silva Lima, s/n°, Centro, Cep 65.480-000,
Arari-MA e será presidida pela pregoeira desta prefeitura municipal. O
edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço
supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs
(doze horas), onde poderão ser consultados ou obtidos gratuita-
mente. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço e/ou pelo
telefone (0**98) 3453-1140. Arari-MA, 12 de janeiro de 2017.
TACIANE RIBEIRO SOUSA - Pregoeira Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 -
REGISTRO DE PREÇOS. O município de Arari-MA, através da
Prefeitura Municipal de Arari, torna público aos interessados que, com
base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 01/13, Decreto Muni-
cipal nº 03, Decreto Municipal nº 11/13 e subsidiariamente as disposi-
ções da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às
15:30hs (quinze horas e trinta minutos) do dia 01 de fevereiro de 2017,
licitação na modalidade Pregão nº 005/2017 (Proc. adm. nº 605/2016),
para registro de preços, do tipo menor preço, tendo por objeto a even-
tual contratação de pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) para fornecimen-
to de refeições prontas (tipo self-service e quentinha), de interesse
deste Poder Executivo. A presente licitação será realizada na sala de
reunião da Prefeitura Municipal de Arari, situada na Av. Dr. João da Silva
Lima, s/n°, Centro, Cep 65.480-000, Arari-MA e será presidida pela
pregoeira desta prefeitura municipal. O edital e seus anexos estão a dispo-
sição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das
8:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), onde poderão ser consultados
ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço
e/ou pelo telefone (0**98) 3453-1140. Arari-MA, 12 de janeiro de 2017.
TACIANE RIBEIRO SOUSA - Pregoeira Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 -
REGISTRO DE PREÇOS. O município de Arari-MA, através da
Prefeitura Municipal de Arari, torna público aos interessados que, com
base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 01/13, Decreto Muni-
cipal nº 03, Decreto Municipal nº 11/13 e subsidiariamente as disposi-
ções da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às
17:00 (dezessete horas) do dia 01 de fevereiro de 2017, licitação na
modalidade Pregão nº 006/2017 (Proc. adm. nº 606/2016), para registro
de preços, do tipo menor preço, tendo por objeto a eventual contratação
de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de água mineral, de interesse
deste poder executivo. A presente licitação será realizada na sala de reunião
da Prefeitura Municipal de Arari, situada na Av. Dr. João da Silva Lima, s/
n°, Centro, Cep 65.480-000, Arari-MA e será presidida pela pregoeira
desta prefeitura municipal. O edital e seus anexos estão a disposição dos
interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 8:00hs
(oito horas) às 12:00hs (doze horas), onde poderão ser consultados ou
obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço
e/ou pelo telefone (0**98) 3453-1140. Arari-MA, 12 de janeiro de 2017.
TACIANE RIBEIRO SOUSA - Pregoeira Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 -
REGISTRO DE PREÇOS. O município de Arari-MA, através da
Prefeitura Municipal de Arari, torna público aos interessados que, com
base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 01/13, Decreto Muni-
cipal nº 03, Decreto Municipal nº 11/13 e subsidiariamente as disposi-
ções da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às
08:00hs (quinze horas e trinta minutos) do dia 02 de fevereiro de 2017,
licitação na modalidade Pregão nº 007/2017 (Proc. adm. nº 607/2016),
para registro de preços, do tipo menor preço, tendo por objeto a even-
tual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para execução dos serviços
funerários (incluindo o fornecimento de urnas funerárias, vestimentas,
ornamentações e translado), de interesse da Secretaria Municipal de
Assistência Social. A presente licitação será realizada na sala de reunião
da Prefeitura Municipal de Arari, situada na Av. Dr. João da Silva Lima,
s/n°, Centro, Cep 65.480-000, Arari-MA e será presidida pela pregoeira
desta prefeitura municipal. O edital e seus anexos estão a disposição
dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs
(oito horas) às 12:00hs (doze horas), onde poderão ser consultados ou
obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço e/
ou pelo telefone (0**98) 3453-1140. Arari-MA, 12 de janeiro de 2017.
TACIANE RIBEIRO SOUSA - Pregoeira Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017 -
REGISTRO DE PREÇOS. O município de Arari-MA, através da
Prefeitura Municipal de Arari, torna público aos interessados que, com
base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 01/13, Decreto Muni-
cipal nº 03, Decreto Municipal nº 11/13 e subsidiariamente as disposi-
ções da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às
09:30hs (nove horas e trinta minutos) do dia 02 de fevereiro de 2017,
licitação na modalidade Pregão nº 008/2017 (Proc. adm. nº 608/2016),
para registro de preços, do tipo menor preço, tendo por objeto a even-
tual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de materi-
ais de expediente, didático, pedagógico, copa, cozinha, higiene pessoal
e limpeza em geral, de interesse desta Administração Pública. A presen-
te licitação será realizada na sala de reunião da Prefeitura Municipal de
Arari, situada na Av. Dr. João da Silva Lima, s/n°, Centro, Cep 65.480-
000, Arari-MA e será presidida pela pregoeira desta prefeitura munici-
pal. O edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no
endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às
12:00hs (doze horas), onde poderão ser consultados ou obtidos
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço e/ou
pelo telefone (0**98) 3453-1140. Arari-MA, 12 de janeiro de 2017.
TACIANE RIBEIRO SOUSA - Pregoeira Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017 -
REGISTRO DE PREÇOS. O município de Arari-MA, através da
Prefeitura Municipal de Arari, torna público aos interessados que, com
base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 01/13, Decreto Muni-
cipal nº 03, Decreto Municipal nº 11/13 e subsidiariamente as disposi-
ções da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às
11:00hs (onze horas) do dia 02 de fevereiro de 2017, licitação na moda-
lidade Pregão nº 009/2017 (Proc. adm. nº 610/2016), para registro de
preços, do tipo menor preço, tendo por objeto a eventual contratação
de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de gêneros alimentícios, de
interesse desta Administração Pública. A presente licitação será reali-
zada na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Arari, situada na Av. Dr.
João da Silva Lima, s/n°, Centro, Cep 65.480-000, Arari-MA e será presi-
dida pela pregoeira desta prefeitura municipal. O edital e seus anexos estão
a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário
das 8hs (oito horas) às 12hs (doze horas), onde poderão ser consultados
ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço
e/ou pelo telefone (0**98) 3453-1140. Arari-MA, 12 de janeiro de 2017.
TACIANE RIBEIRO SOUSA - Pregoeira Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017 -
REGISTRO DE PREÇOS. O município de Arari-MA, através da
Prefeitura Municipal de Arari, torna público aos interessados que, com
base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 01/13, Decreto Muni-
cipal nº 03, Decreto Municipal nº 11/13 e subsidiariamente as disposi-
ções da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às
14:00hs (catorze horas) do dia 02 de fevereiro de 2017, licitação na
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modalidade Pregão nº 010/2017 (Proc. adm. nº 615/2016), para registro
de preços, do tipo menor preço, tendo por objeto a eventual contratação
de pessoa(s) jurídica(s) para execução dos serviços de planejamento,
organização, coordenação, execução e acompanhamento das festivida-
des carnavalescas de 2017 (incluindo decoração, ornamentação, segu-
ranças, banheiros químicos e apresentações artísticas), de interesse da
Secretaria de Cultura e Lazer. A presente licitação será realizada na sala
de reunião da Prefeitura Municipal de Arari, situada na Av. Dr. João da
Silva Lima, s/n°, Centro, Cep 65.480-000, Arari-MA e será presidida pela
pregoeira desta prefeitura municipal. O edital e seus anexos estão a dispo-
sição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das
8:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), onde poderão ser consultados
ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço
e/ou pelo telefone (0**98) 3453-1140. Arari-MA, 12 de janeiro de 2017.
TACIANE RIBEIRO SOUSA - Pregoeira Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 -
REGISTRO DE PREÇOS. O município de Arari-MA, através da
Prefeitura Municipal de Arari, torna público aos interessados que, com
base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 01/13, Decreto Muni-
cipal nº 03, Decreto Municipal nº 11/13 e subsidiariamente as disposi-
ções da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às
15:30hs (quinze horas e trinta minutos) do dia 02 de fevereiro de 2017,
licitação na modalidade Pregão nº 011/2017 (Proc. adm. nº 616/2016),
para registro de preços, do tipo menor preço, tendo por objeto a even-
tual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para execução dos serviços de
locação de palco em estrutura metálica (incluindo mobilização, monta-
gem e desmontagem), sistema de iluminação, sistema de sonorização,
som automotivo (tipo paredão) e grupo gerador, destinados as festivi-
dades carnavalescas de 2016, de interesse da Secretaria de Cultura e
Lazer. A presente licitação será realizada na sala de reunião da Prefeitu-
ra Municipal de Arari, situada na Av. Dr. João da Silva Lima, s/n°,
Centro, Cep 65.480-000, Arari-MA e será presidida pela pregoeira
desta prefeitura municipal. O edital e seus anexos estão a disposição
dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs
(oito horas) às 12:00hs (doze horas), onde poderão ser consultados ou
obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço e/
ou pelo telefone (0**98) 3453-1140. Arari-MA, 12 de janeiro de 2017.
TACIANE RIBEIRO SOUSA - Pregoeira Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017 -
REGISTRO DE PREÇOS. O município de Arari-MA, através da
Prefeitura Municipal de Arari, torna público aos interessados que, com
base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 01/13, Decreto Muni-
cipal nº 03, Decreto Municipal nº 11/13 e subsidiariamente as disposi-
ções da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às
17:00hs (dezessete horas) do dia 02 de fevereiro de 2017, licitação na
modalidade Pregão nº 012/2017 (Proc. adm. nº 620/2016), para registro
de preços, do tipo menor preço, tendo por objeto a eventual contratação
de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de medicamentos de uso
comum, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde. A presente
licitação será realizada na sala de reunião da Prefeitura Municipal de
Arari, situada na Av. Dr. João da Silva Lima, s/n°, Centro, Cep 65.480-
000, Arari-MA e será presidida pela pregoeira desta prefeitura munici-
pal. O edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no
endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas)
às 12:00hs (doze horas), onde poderão ser consultados ou obtidos
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço e/ou
pelo telefone (0**98) 3453-1140. Arari-MA, 12 de janeiro de 2017.
TACIANE RIBEIRO SOUSA - Pregoeira Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017 -
REGISTRO DE PREÇOS. O município de Arari-MA, através da
Prefeitura Municipal de Arari, torna público aos interessados que, com
base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 01/13, Decreto Muni-
cipal nº 03, Decreto Municipal nº 11/13 e subsidiariamente as disposi-
ções da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às
08:00hs (oito horas) do dia 03 de fevereiro de 2017, licitação na moda-

lidade Pregão nº 013/2017 (Proc. adm. nº 622/2016), para registro de
preços, do tipo menor preço, tendo por objeto a eventual contratação
de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de material de consumo
para uso hospitalar (médico-hospitalar, instrumental cirúrgico,
odontológico, laboratório e outros), de interesse da Secretaria Munici-
pal de Saúde. A presente licitação será realizada na sala de reunião da
Prefeitura Municipal de Arari, situada na Av. Dr. João da Silva Lima, s/
n°, Centro, Cep 65.480-000, Arari-MA e será presidida pela pregoeira
desta prefeitura municipal. O edital e seus anexos estão a disposição
dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs
(oito horas) às 12:00hs (doze horas), onde poderão ser consultados ou
obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço e/
ou pelo telefone (0**98) 3453-1140. Arari-MA, 12 de janeiro de 2017.
TACIANE RIBEIRO SOUSA - Pregoeira Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 -
REGISTRO DE PREÇOS. O município de Arari-MA, através da
Prefeitura Municipal de Arari, torna público aos interessados que, com
base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 01/13, Decreto Muni-
cipal nº 03, Decreto Municipal nº 11/13 e subsidiariamente as disposi-
ções da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às
11:00hs (onze horas) do dia 03 de fevereiro de 2017, licitação na moda-
lidade Pregão nº 014/2017 (Proc. adm. nº 623/2016), para registro de
preços, do tipo menor preço, tendo por objeto a eventual contratação
de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de medicamentos de uso
especial, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde. A presente
licitação será realizada na sala de reunião da Prefeitura Municipal de
Arari, situada na Av. Dr. João da Silva Lima, s/n°, Centro, Cep 65.480-
000, Arari-MA e será presidida pela pregoeira desta prefeitura munici-
pal. O edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no
endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas)
às 12:00hs (doze horas), onde poderão ser consultados ou obtidos
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço e/ou
pelo telefone (0**98) 3453-1140. Arari-MA, 12 de janeiro de 2017.
TACIANE RIBEIRO SOUSA - Pregoeira Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017 -
REGISTRO DE PREÇOS. O município de Arari-MA, através da
Prefeitura Municipal de Arari, torna público aos interessados que, com
base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 01/13, Decreto Muni-
cipal nº 03, Decreto Municipal nº 11/13 e subsidiariamente as disposi-
ções da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às
14:00hs (catorze horas) do dia 03 de fevereiro de 2017, licitação na
modalidade Pregão nº 015/2017 (Proc. adm. nº 625/2016), para registro
de preços, do tipo menor preço, tendo por objeto a eventual contratação
de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de oxigênio medicinal e com-
plementos, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde. A presente
licitação será realizada na sala de reunião da Prefeitura Municipal de
Arari, situada na Av. Dr. João da Silva Lima, s/n°, Centro, Cep 65.480-
000, Arari-MA e será presidida pela pregoeira desta prefeitura munici-
pal. O edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no
endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às
12:00hs (doze horas), onde poderão ser consultados ou obtidos
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço e/ou
pelo telefone (0**98) 3453-1140. Arari-MA, 12 de janeiro de 2017.
TACIANE RIBEIRO SOUSA - Pregoeira Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2017. O
município de Arari-MA, através da Prefeitura Municipal de Arari, por
meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público aos
interessados que, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações
posteriores, fará realizar às 08:00hs (oito horas) do dia 07 de fevereiro
de 2017, licitação na modalidade Tomada de Preços nº 003/2016 (Proc.
adm. nº 628/2016), sob a forma de execução indireta e regime de em-
preitada por preço unitário, do tipo menor preço, tendo por objeto a
contratação de empresa especializada para execução dos serviços de
consultoria contábil durante o exercício financeiro de 2017, de interesse
desta administração pública. A presente licitação será realizada na sala de
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reunião da Prefeitura Municipal de Arari, situada na Av. Dr. João da Silva
Lima, s/n°, Centro, Cep 65.480-000, Arari-MA e será presidida pelo pre-
sidente da CPL desta prefeitura municipal. O edital e seus anexos estão a
disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário
das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), onde poderão ser consulta-
dos ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço
e/ou pelo telefone (0**98) 3453-1140. Arari-MA, 12 de janeiro de 2017.
ALDAIR SOUSA FERNANDES - Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2017. O
município de Arari-MA, através da Prefeitura Municipal de Arari, por
meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público aos
interessados que, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações
posteriores, fará realizar às 09:30hs (nove horas e trinta minutos) do
dia 07 de fevereiro de 2017, licitação na modalidade Tomada de Preços
nº 004/2017 (Proc. adm. nº 629/2016), sob a forma de execução indireta
e regime de empreitada por preço unitário, do tipo menor preço, tendo
por objeto a contratação de empresa(s) especializada(s) para execução
dos serviços de consultoria jurídica durante o exercício financeiro de
2017, de interesse desta administração pública. A presente licitação
será realizada na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Arari,
situada na Av. Dr. João da Silva Lima, s/n°, Centro, Cep 65.480-000,
Arari-MA e será presidida pelo presidente da CPL desta prefeitura
municipal. O edital e seus anexos estão a disposição dos interessados
no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas)
às 12:00hs (doze horas), onde poderão ser consultados ou obtidos
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço e/ou
pelo telefone (0**98) 3453-1140. Arari-MA, 12 de fevereiro de 2017.
ALDAIR SOUSA FERNANDES - Presidente da CPL.

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   SÃO   BENTO - MA

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÕES PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 001/2017. Após constatada a presença de fatos
supervenientes, a Comissão de Licitação com base no art. 7º, § 2°,
inciso III, da Lei n° 8.666/93, decidiu cancelar a PREGÃO PRESEN
CIAL nº 001/2017 que visava a Aquisição de medicamentos e insumos
hospitalares para rede municipal de saúde do município de São Bento
- MA, com abertura as 19/01/2017 às 8:30 horas, visando a supremacia
do interesse da Administração Pública. Tão logo sejam sanadas as pen-
dências, o edital será republicado, abrindo-se novo prazo para a ocor-
rência da sessão de abertura. São Bento, 17 de Janeiro de 2017.
DELAYNE RAQUEL FERREIRA CARVALHO - Presidente da CPL.

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÕES PREGÃO
PRESENCIAL Nº 002/2017. Após constatada a presença de fatos
supervenientes, a Comissão de Licitação com base no art. 7º, § 2°,
inciso III, da Lei n° 8.666/93, decidiu cancelar a PREGÃO PRESEN
CIAL nº 002/2017 que visava a Aquisição de material de expediente,
higiene e limpeza para atender necessidade de diversas secretarias do
município de São Bento-MA, com aberturas as 19/01/2017 às 10:30 horas,
visando a supremacia do interesse da Administração Pública. Tão logo
sejam sanadas as pendências, o edital será republicado, abrindo-se novo
prazo para a ocorrência da sessão de abertura. São Bento, 17 de Janeiro de 2017.
DELAYNE RAQUEL FERREIRA CARVALHO - Presidente da CPL.

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÕES PREGÃO
PRESENCIAL Nº 003/2017. Após constatada a presença de fatos
supervenientes, a Comissão de Licitação com base no art. 7º, § 2°,
inciso III, da Lei n° 8.666/93, decidiu cancelar a PREGÃO PRESEN
CIAL nº 003/2017 que visava a Aquisição de equipamentos de
informática para atender necessidade de diversas secretarias do
município de São Bento-MA, visando a supremacia do interesse
da Administração Pública. Tão logo sejam sanadas as pendências,
o edital será republicado, abrindo-se novo prazo para a ocorrên-
cia da sessão de abertura. São Bento, 17 de Janeiro de 2017.
DELAYNE RAQUEL FERREIRA CARVALHO - Presidente da CPL.

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÕES PREGÃO
PRESENCIAL Nº 004/2017. Após constatada a presença de fatos
supervenientes, a Comissão de Licitação com base no art. 7º, § 2°,
inciso III, da Lei n° 8.666/93, decidiu cancelar a PREGÃO PRESEN
CIAL nº 004/2017 que visava a Contratação de empresa para execução
de serviços de manutenção do sistema de iluminação pública do muni-
cípio de São Bento-MA, com aberturas as 19/01/2017 às 14:00 horas,
visando a supremacia do interesse da Administração Pública. Tão logo
sejam sanadas as pendências, o edital será republicado, abrindo-se novo prazo
para a ocorrência da sessão de abertura. São Bento, 17 de Janeiro de 2017.
DELAYNE RAQUEL FERREIRA CARVALHO - Presidente da CPL.

PREFEITURA   MUNICIPAL    DE    BALSAS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2017-CPL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO 07/2017-CPL. A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BALSAS, com sede na Praça Professor Joca Rego,
n° 121, Centro, Balsas - MA, através do Pregoeiro Municipal, institu-
ído pela portaria nº 021/2017 de 01 de janeiro de 2017, torna público
que, com base na Lei Federal nº 10.520/202, Lei 8.666/93, Lei Comple-
mentar nº 123/2006 e demais normas atinentes à espécie, realizará às
08:30(oito horas e trinta minutos) do dia 01 de fevereiro de 2017, a
licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo
Menor Preço por item, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para
aquisição de combustíveis e lubrificantes para atender as necessidades
da frota de veículos automotivos da Secretaria Municipal de Educa-
ção de Balsas. Este Edital e seus Anexos estão à disposição dos
interesses no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08 h às
14 h, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos medi-
ante recolhimento da importância de R$ 30,00(trinta reais), que
deverá ser feito através de Documentação de Arrecadação Munici-
pal - DAM. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou pelo
telefone (99) 3541- 2197, Ramal 219. Balsas, 12 de janeiro de 2017.
ELIAS ALFREDO CURY NETO - Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2017-
CPL.PROCESSO ADMINISTRATIVO 08/2017-CPL. A PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE BALSAS, com sede na Praça Professor Joca
Rego, n° 121, Centro, Balsas - MA, através do Pregoeiro Municipal,
instituído pela portaria nº 021/2017 de 01 de janeiro de 2017, torna
público que, com base na Lei Federal nº 10.520/202, Lei 8.666/93, Lei
Complementar nº 123/2006 e demais normas atinentes à espécie, reali-
zará às 10:30 (dez horas e trinta minutos) do dia 01 de fevereiro de
2017, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL,
do tipo Menor Preço por item, objetivando o REGISTRO DE PRE-
ÇOS para  aquisição de pneus e câmaras, componentes originais novos,
para manutenção corretiva e preventiva da frota de veículos da Secreta-
ria Municipal de Educação de Balsas. Este Edital e seus Anexos estão
à disposição dos interesses no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no
horário das 08 h às 14 h, onde poderão ser consultados gratuitamente
ou obtidos mediante recolhimento da importância de R$ 30,00(trinta
reais), que deverá ser feito através de Documentação de Arrecadação
Municipal - DAM. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou
pelo telefone (99) 3541- 2197, Ramal 219.  Balsas, 12 de janeiro de 2017.
ELIAS ALFREDO CURY NETO - Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2017-
CPL.PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2017-CPL. A PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE BALSAS, com sede na Praça Professor Joca
Rego, n° 121, Centro, Balsas - MA, através do Pregoeiro Municipal,
instituído pela portaria nº 021/2017 de 01 de janeiro de 2017, torna
público que, com base na Lei Federal nº 10.520/202, Lei 8.666/93, Lei
Complementar nº 123/2006 e demais normas atinentes à espécie, reali-
zará às 08:30 (oito horas e trinta minutos) do dia 02 de fevereiro de
2017, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL,
do tipo Menor Preço por item, objetivando o REGISTRO DE PRE-
ÇOS para  aquisição de peças, componentes e acessórios novos origi-
nais, para manutenção corretiva e preventiva da frota de veículos da
Secretaria Municipal de Educação de Balsas. Este Edital e seus Anexos
estão à disposição dos interesses no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no
horário das 08 h às 14 h, onde poderão ser consultados gratuitamente
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ou obtidos mediante recolhimento da importância de R$ 30,00(trinta
reais), que deverá ser feito através de Documentação de Arrecadação
Municipal - DAM. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou
pelo telefone (99) 3541- 2197, Ramal 219. Balsas, 12 de janeiro de 2017.
ELIAS ALFREDO CURY NETO - Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2017-CPL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO 10/2017-CPL. A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BALSAS, com sede na Praça Professor Joca Rego,
n° 121, Centro, Balsas - MA, através do Pregoeiro Municipal, institu-
ído pela portaria nº 021/2017 de 01 de janeiro de 2017, torna público
que, com base na Lei Federal nº 10.520/202, Lei 8.666/93, Lei Comple-
mentar nº 123/2006 e demais normas atinentes à espécie, realizará às
08:30 (oito horas e trinta minutos) do dia 03 de fevereiro de 2017, a
licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo
Menor Preço por item, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para
contratação de empresa especializada para manutenção  corretiva e
preventiva da frota de veículos da Secretaria Municipal de Educa-
ção de Balsas. Este Edital e seus Anexos estão à disposição dos
interesses no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08 h às
14 h, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos medi-
ante recolhimento da importância de R$ 30,00(trinta reais), que
deverá ser feito através de Documentação de Arrecadação Munici-
pal - DAM. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou pelo
telefone (99) 3541- 2197, Ramal 219. Balsas, 12 de janeiro de 2017.
ELIAS ALFREDO CURY NETO - Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   BARRA   DO   CORDA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017.  A
Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através de seu Pregoei-
ro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que
estará realizando licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO:
Menor Preço por item. OBJETO: Contratação de empresa para a presta-
ção de serviços de acesso à internet (provedor) para o atendimento para o
atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação. BASE
LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 003, de 04 de
janeiro de 2013, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações
posteriores e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelo-
pes Proposta e Habilitação: às 09h do dia 01 de fevereiro de 2017. O
Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, a
partir do dia 20 de janeiro de 2017, das 8h às 12h. Os interessados na aquisição
dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a
retirada do DAM, na Rua Isaac Martins, nº 371, Centro, Barra do Corda-MA.
SARA FERREIRA COSTA - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017.  A
Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através de seu Pregoei-
ro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que
estará realizando licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial.
TIPO: Menor Preço por item. OBJETO: Contratação de empresa para
a prestação de serviços de acesso à internet (provedor) para o atendi-
mento para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de
Assistência Social. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Decreto
Municipal nº 003, de 04 de janeiro de 2013, subsidiariamente pela Lei
Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital.
Recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 15h
do dia 01 de fevereiro de 2017. O Edital estará à disposição para
consulta gratuita no setor de licitação, a partir do dia 20 de janeiro de
2017, das 08h às 12h. Os interessados na aquisição dos mesmos deve-
rão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do
DAM, na Rua Isaac Martins, nº 371, Centro, Barra do Corda - MA.
SARA FERREIRA COSTA - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017.  A
Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através de seu Pregoei-
ro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que
estará realizando licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial.
TIPO: Menor Preço por item. OBJETO: Contratação de empresa para
a prestação de serviços de acesso à internet (provedor) para o atendi-

mento para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de
Administração. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Decreto
Municipal nº 003, de 04 de janeiro de 2013, subsidiariamente pela Lei
Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital.
Recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 9h
do dia 02 de fevereiro de 2017. O Edital estará à disposição para
consulta gratuita no setor de licitação, a partir do dia 20 de janeiro de
2017, das 08h às 12h. Os interessados na aquisição dos mesmos deve-
rão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do
DAM, na Rua Isaac Martins, nº 371, Centro, Barra do Corda - MA.
SARA FERREIRA COSTA - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017.  A
Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através de seu Pregoei-
ro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que
estará realizando licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO:
Menor Preço por item. OBJETO: Contratação de empresa para a presta-
ção de serviços de acesso à internet (provedor) para o atendimento para o
atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. BASE
LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 003, de 04 de
janeiro de 2013, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações
posteriores e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelo-
pes Proposta e Habilitação: às 15h do dia 02 de fevereiro de 2017. O Edital
estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, a partir do
dia 20 de janeiro de 2017, das 08h às 12h. Os interessados na aquisição dos
mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada
do DAM, na Rua Isaac Martins, nº 371, Centro, Barra do Corda - MA.
SARA FERREIRA COSTA - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017.  A
Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através de seu Pregoei-
ro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que
estará realizando licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO:
Menor Preço por item. OBJETO: Contratação de empresa para a aqui-
sição de combustível, com fornecimento na bomba, para atender as ne-
cessidades da Secretaria de Saúde. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/
02, Decreto Municipal nº 003, de 04 de janeiro de 2013, subsidiariamente
pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do
Edital. Recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às
9h do dia 03 de fevereiro de 2017. O Edital estará à disposição para
consulta gratuita no setor de licitação, a partir do dia 23 de janeiro de
2017, das 08h às 12h. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão
recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM,
na Rua Isaac Martins, nº 371, Centro, Barra do Corda - MA.
SARA FERREIRA COSTA - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017.  A
Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através de seu Pregoei-
ro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que
estará realizando licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial.
TIPO: Menor Preço por item. OBJETO: Contratação de empresa para
a aquisição de combustível, com fornecimento na bomba, para atender
as necessidades da Secretaria de Assistência Social. BASE LEGAL: Lei
Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 003, de 04 de janeiro de
2013, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações poste-
riores e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes
Proposta e Habilitação: às 15h do dia 03 de fevereiro de 2017. O Edital
estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, a partir do dia
23 de janeiro de 2017, das 08h às 12h. Os interessados na aquisição dos
mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada
do DAM, na Rua Isaac Martins, nº 371, Centro, Barra do Corda - MA.
SARA FERREIRA COSTA - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017.  A
Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através de seu Pregoei-
ro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que
estará realizando licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial.
TIPO: Menor Preço por item. OBJETO: Contratação de empresa para
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a aquisição de combustível, com fornecimento na bomba, para atender
as necessidades da Secretaria de Administração. BASE LEGAL: Lei Fede-
ral nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 003, de 04 de janeiro de 2013,
subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as
condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes Proposta e
Habilitação: às 09h do dia 08 de fevereiro de 2017. O Edital estará à
disposição para consulta gratuita no setor de licitação, a partir do dia 23 de
janeiro de 2017, das 08h às 12h. Os interessados na aquisição dos mesmos
deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do
DAM, na Rua Isaac Martins, nº 371, Centro, Barra do Corda - MA.
SARA FERREIRA COSTA - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.  A
Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através de seu Pregoei-
ro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que
estará realizando licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial.
TIPO: Menor Preço por item. OBJETO: Contratação de empresa para
a aquisição de combustível, com fornecimento na bomba, para atender as
necessidades da Secretaria de Educação. BASE LEGAL: Lei Federal nº
10.520/02, Decreto Municipal nº 003, de 04 de janeiro de 2013,
subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e
as condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes Proposta
e Habilitação: às 15h do dia 08 de fevereiro de 2017. O Edital estará à
disposição para consulta gratuita no setor de licitação, a partir do dia 23
de janeiro de 2017, das 08h às 12h. Os interessados na aquisição dos
mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retira-
da do DAM, na Rua Isaac Martins, nº 371, Centro, Barra do Corda - MA.
SARA FERREIRA COSTA - Pregoeira.

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   JOSELÂNDIA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017-
SRP. O Município de Joselândia/MA, através da Prefeitura Municipal
de Joselândia/MA, torna público aos interessados que, com base na Lei
n° 10.520/02, decreto Municipal nº 004/2013 e 005/2013, e
subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores, fará realizar as 08:00 horas do dia 01 de fevereiro de 2017,
licitação na Modalidade Pregão Nº 001/2017-SRP, do tipo menor preço
por item, tendo por objeto o Registro de Preços para Contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Veículos
destinados às secretarias municipais de Joselândia/MA. A presente
Licitação será realizada na sala de reunião da Prefeitura Municipal de
Joselândia/MA, situada na Rua Dr. José Falcão, n° 150, Centro, CEP:
65.755-000, Joselândia/MA. O Edital e seus Anexos estão à disposi-
ção dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das
8h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas), onde poderão ser
consultados gratuitamente ou obtidos mediante a entrega de uma resma
de papel A4, esclarecimento adicionais no mesmo endereço e/ou pelo
telefone/fax (0**99) 3637-1206. Joselândia - MA, 17 de janeiro de 2017.
ELMODAN NERES COELHO - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2017-
SRP. O Município de Joselândia/MA, através da Prefeitura Municipal
de Joselândia/MA, torna público aos interessados que, com base na Lei
n° 10.520/02, decreto Municipal nº 004/2013 e 005/2013, e
subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores, fará realizar as 08:00 horas do dia 02 de fevereiro de 2017,
licitação na Modalidade Pregão Nº 002/2017-SRP, do tipo menor preço
por item, tendo por objeto o Registro de Preços para Eventual aquisi-
ção de medicamentos para atender as necessidades do município de
Joselandia-MA. A presente Licitação será realizada na sala de reunião da
Prefeitura Municipal de Joselândia/MA, situada na Rua Dr. José Falcão,
n° 150, Centro, CEP: 65.755-000, Joselândia/MA. O Edital e seus Anexos
estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no
horário das 8h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas), onde poderão
ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante a entrega de uma resma
de papel A4, esclarecimento adicionais no mesmo endereço e/ou pelo tele-
fone/fax (0**99) 3637-1206. Joselândia - MA, 17 de janeiro de 2017.
ELMODAN NERES COELHO - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017. A
Prefeitura Municipal de Joselandia, Estado do Maranhão, através da
Comissão Permanente de Licitação-CPL, instituída pela Portaria nº
005/2017 de 02 de janeiro de 2017, torna público que realizará às
08h00min (oito horas) do dia 06 de fevereiro de 2017, na Sala da
Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Dr. José Falcão,
n° 150, Centro. CEP 65.755-000. Joselândia - MA, Licitação na moda-
lidade Tomada de Preços, do tipo menor preço por item, tendo por
objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de Ser-
viços de Consultoria e Orientação ao Controle Interno das Secretarias
Municipais de Administração e Educação do município de Joselandia
- MA para o exercício de 2017, conforme Edital e seus Anexos, na
forma da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas altera-
ções, Lei Complementar n°. 123/2006 alterada pela Lei Complemen-
tar nº 147/2014. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos inte-
ressados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min
às 12h00min, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos
mediante a entrega de uma resma de papel A4. Esclarecimentos adicio-
nais no mesmo endereço.  Joselandia - MA, 17 de janeiro de 2017.
ELMODAN NERES COELHO - Presidente da CPL.

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   BURITICUPU - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 01/2017.
A Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, através da Comissão Per-
manente de Licitação torna público para conhecimento dos interessa-
dos, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente
as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Licitação
na modalidade Pregão na sua forma Presencial, do tipo menor preço
por item, objetivando: Formação de registro de preços para eventual
contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para
atender as necessidades de alimentação dos alunos das escolas munici-
pais. ABERTURA: 01 de Fevereiro de 2017, às 08hs:00min, Sala de
sessões da Comissão de Licitações localizada na Rua São Raimundo,
01 - Centro, Buriticupu-MA, sendo presidida pelo Pregoeiro desta
Prefeitura Municipal.O edital e seus anexos encontram-se disponíveis
no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, onde
poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o reco-
lhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito exclusiva-
mente através de documento de Arrecadação Municipal (DAM), Rua
São Raimundo, 01 - Centro, Buriticupu - MA. 17 de Janeiro de 2017.
MAGNO RAFAEL PEREIRA DA SILVA - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 02/2017.
A Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, através da Comissão Per-
manente de Licitação torna público para conhecimento dos interessa-
dos, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente
as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Licitação
na modalidade Pregão na sua forma Presencial, do tipo menor preço
por lote, objetivando: Formação de registro de preços para eventual
contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção
com reposição de peças em ar condicionados tipo split para atender as
necessidades das diversas secretarias do Município de Buriticupu-
MA. ABERTURA: 01 de Fevereiro de 2017, às 10hs:00min, Sala de
sessões da Comissão de Licitações localizada na Rua São Raimundo,
01 - Centro, Buriticupu - MA, sendo presidida pelo Pregoeiro desta
Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis
no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, onde
poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o reco-
lhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito exclusiva-
mente através de documento de Arrecadação Municipal (DAM), Rua
São Raimundo, 01 - Centro, Buriticupu - MA. 17 de Janeiro de 2017.
MAGNO RAFAEL PEREIRA DA SILVA - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2017.
A Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, através da Comissão Per-
manente de Licitação torna público para conhecimento dos interessa-
dos, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente
as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Licitação
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na modalidade Pregão na sua forma Presencial, do tipo menor preço
por item, objetivando: Formação de registro de preços para eventual
contratação de empresa para fornecimento de oxigênio hospitalar para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Municí-
pio de Buriticupu -MA. ABERTURA: 01 de Fevereiro de 2017, às
14hs:00min, Sala de sessões da Comissão de Licitações localizada na
Rua São Raimundo, 01 - Centro, Buriticupu - MA, sendo presidida pelo
Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos encontram-
se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Lici-
tação, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos medi-
ante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito
exclusivamente através de documento de Arrecadação Municipal (DAM),
Rua São Raimundo, 01 - Centro, Buriticupu - MA. 17 de Janeiro de 2017.
MAGNO RAFAEL PEREIRA DA SILVA - Pregoeiro.

PREFEITURA   MUNICIPAL    DE    PINHEIRO - MA

RATIFICAÇÃO. O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHEIRO, no
uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes
nos autos da Dispensa nº. 001/2017, oriunda do processo administra-
tivo nº 001/2017, ratifica o objeto do processo a empresa: J.B. CONS-
TRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n.º 07.544.405/0001-30, situada
na Rua Duque de Caxias, 849ª, João Castelo, centro, Pinheiro/MA,
pelo valor global de R$ 300.180,00 (trezentos mil, cento e oitenta
reais); Amparo Legal: Inciso IV, art. 24 da lei nº. 8.666/93 e suas
alterações; Prazo de Vigência: 30 (trinta) dias, contados da assinatura
do contrato; Dotação Orçamentária: Informo que a presente despesa
possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária
Anual, sendo compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Dire-
trizes Orçamentárias, e deverá ocorrer por conta da dotação orçamentária,
conforme abaixo: 02 15 00 15 122 0348 2185 0000 3.3.90.30.00
0217051030203182036 0000 3.3.90.39.00. Pinheiro/MA, 13 de janeiro 2017.
JOÃO LUCIANO SILVA SOARES - Prefeito Municipal.

RATIFICAÇÃO. O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHEIRO, no
uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes
nos autos da Dispensa nº. 002/2017, oriunda do processo adminis-
trativo nº 002/2017, ratifica o objeto do processo a empresa: DI-
MENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI,
inscrita no CNPJ n.º 02.956.130/0001-28, situada na Av. Industrial
Gil Martins nº 1203, bairro Pio XII, Teresina/PI, pelo valor global
de R$ 1.101.678,81 (um milhão, cento e um mil, seiscentos e seten-
ta e oito reais e oitenta e um centavos); Amparo Legal: Inciso IV,
art. 24 da lei nº. 8.666/93 e suas alterações; Prazo de Vigência: 30
(trinta) dias, contados da assinatura do contrato; Dotação Orça-
mentária: Informo que a presente despesa possui adequação orça-
mentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, sendo compa-
tível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentári-
as, e deverá ocorrer por conta da dotação orçamentária, conforme abai-
xo: 02 17 05 10 302 0318 2036 0000, 3.3. 90.30.00; 02 17 05 10 303
0316 2217 0000, 3.3.90.30.00. Pinheiro/MA, 13 de janeiro 2017.
JOÃO LUCIANO SILVA SOARES - Prefeito Municipal.

RATIFICAÇÃO. O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHEIRO, no
uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes
nos autos da Dispensa nº. 003/2017, oriunda do processo administra-
tivo nº 003/2017, ratifica o objeto do processo a empresa: DIMEN-
SÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita
no CNPJ n.: 02.956.130/0001-28, situada na Av. Industrial Gil Martins,
nº1203, PIO XII, Teresina/PI, pelo valor global de R$ 395.013,42 (tre-
zentos e noventa e cinco mil treze reais e quarenta e dois centavos);
Amparo Legal: Inciso IV, art. 24 da lei nº. 8.666/93 e suas alterações;
Prazo de Vigência: 30 (trinta) dias, contados da assinatura do contra-
to; Dotação Orçamentária: Informo que a presente despesa possui
adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual,
sendo compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias, e deverá ocorrer por conta da dotação orçamentária,
conforme abaixo: 02 17 05 10 302 0318 2036 0000 3.3.90.30.00; 02 17 05
10 303 0316. 2217 0000 3.3.90.30.00. Pinheiro/MA, 13 de janeiro 2017.
JOÃO LUCIANO SILVA SOARES - Prefeito Municipal.

RATIFICAÇÃO. O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHEIRO, no
uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes
nos autos da Inexigibilidade nº. 001/2017, oriunda do processo admi-
nistrativo nº 004/2017, ratifica o objeto do processo a empresa: NP
CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA, ins-
crita no CNPJ n.º 07.797.967/0001-95, situada na Rua Lourenço Pinto,
nº 196, Centro, na cidade de Curitiba, no Estado do Paraná CEP: 80.010-
160, pelo Valor Global de R$ 3.420,00 (três mil, quatrocentos e vinte
reais); Amparo Legal: I do art. 25 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato;
Dotação Orçamentária: Informo que a presente despesa possui adequa-
ção orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, sendo compa-
tível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e
deverá ocorrer por conta da dotação orçamentária, conforme abaixo:
020300.04.122.0305.2005.0000.3.3.90.39.00. Gabinete do Prefeito Mu-
nicipal de Pinheiro, Estado do Maranhão, em 12 de janeiro de 2017.
JOÃO LUCIANO SILVA SOARES - Prefeito Municipal.

RATIFICAÇÃO. O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHEIRO, no
uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes
nos autos da Inexigibilidade nº. 002/2017, oriunda do processo admi-
nistrativo nº 005/2017, ratifica o objeto do processo a empresa: NP
CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA, ins-
crita no CNPJ n.º 07.797.967/0001-95, situada na Rua Lourenço Pinto,
nº 196, Centro, na cidade de Curitiba, no Estado do Paraná CEP: 80.010-
160, pelo valor global de R$ 13.980,00 (treze mil, novecentos e oitenta
reais); Amparo Legal: I do art. 25 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;
Prazo de Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, contados da assinatura do
contrato; Dotação Orçamentária: Informo que a presente despesa possui
adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, sendo
compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias,
e deverá ocorrer por conta da dotação orçamentária, conforme abaixo:
020300.04.122.0305.2005.0000.3.3.90.39.00. Gabinete do Prefeito Muni-
cipal de Pinheiro, Estado do Maranhão, em 12 de janeiro de 2017.
JOÃO LUCIANO SILVA SOARES - Prefeito Municipal.

RATIFICAÇÃO.  O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHEIRO, no
uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes
nos autos da Inexigibilidade nº. 003/2017, oriunda do processo admi-
nistrativo nº 014/2017, ratifica o objeto do processo a empresa: INS-
TITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E
PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INP - LTDA-
ME, inscrita no CNPJ n.º 10.498.974/0001-09, situada na Rua Louren-
ço Pinto, nº 196, 3º andar, Centro, na cidade de Curitiba, no Estado do
Paraná CEP: 80.010-160, pelo valor global de R$ 31.990,00 (trinta e
um mil, novecentos e noventa reais); Amparo Legal: I do art. 25 da Lei
nº 8.666/93 e suas alterações; Prazo de Vigência: 48 (quarenta e oito)
meses, contados da assinatura do contrato; Dotação Orçamentária:
Informo que a presente despesa possui adequação orçamentária e fi-
nanceira com a Lei Orçamentária Anual, sendo compatível com o Plano
Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e deverá ocorrer
por conta da dotação orçamentária, conforme abaixo: 0203 00.04.12
2.030 5.200 5.00 00.3.3.90.39.00. Gabinete do Prefeito Municipal
de Pinheiro, Estado do Maranhão, em 12 de janeiro de 2017.
JOÃO LUCIANO SILVA SOARES - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017. O
MUNICÍPIO DE PINHEIRO, através da Prefeitura Municipal de
Pinheiro-MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação-CPL,
torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar,
sob a égide da Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/2000 e
subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores, licitação na modalidade Pregão nº 010/2017, do tipo maior
oferta, para a seleção da proposta mais vantajosa para a Permissão de
uso de bem público comum à empresa especializada em produção de
eventos para uso a título precário, temporário, oneroso e intransferível
de espaço demarcado para a exploração comercial de camarote no car-
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naval 2017 da cidade de Pinheiro-MA, no dia 31 de janeiro de 2017, às
08:00hs (oito horas), na sala da Comissão Permanente de Licitação,
situada à Praça José Sarney, nº 560, Centro, Pinheiro-MA, sendo presi-
dida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos
estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no
horário das 08:00h (oito horas) às 13:00h (treze horas) onde poderão ser
consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da impor-
tância de R$ 30,00 (trinta reais) feito, exclusivamente, através de Docu-
mento de Arrecadação Municipal. Esclarecimentos adicionais, no mesmo en-
dereço e pelo telefone (98) 3381-0606. Pinheiro-MA, 16 de janeiro de 2017.
SILVANO JOSÉ MORAES RIBEIRO - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. O
MUNICÍPIO DE PINHEIRO, através da Prefeitura Municipal de
Pinheiro-MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação-CPL,
torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar,
sob a égide da Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/2000 e
subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores, licitação na modalidade Pregão nº 011/2017, do tipo
menor preço, para Aquisição de material gráfico para as Secretarias
de Educação, Saúde, Assistência Social e Administração, no dia 31
de janeiro de 2017, às 09:00hs (nove horas), na sala da Comissão
Permanente de Licitação, situada à Praça José Sarney, nº 560, Cen-
tro, Pinheiro-MA, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura
Municipal. O Edital e seus anexos estão a disposição dos interessa-
dos no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00h (oito
horas) às 13:00h (treze horas) onde poderão ser consultados gratui-
tamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância de R$
30,00 (trinta reais) feito, exclusivamente, através de Documento de
Arrecadação Municipal. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endere-
ço e pelo telefone (98) 3381-0606. Pinheiro-MA, 16 de janeiro de 2017.
SILVANO JOSÉ MORAES RIBEIRO - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017. O
MUNICÍPIO DE PINHEIRO, através da Prefeitura Municipal de
Pinheiro-MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação-CPL,
torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar,
sob a égide da Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/2000 e
subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores, licitação na modalidade Pregão nº 012/2017, do tipo menor
preço, para a Aquisição de Gêneros alimentícios para os serviços de
assistência social, no dia 31 de janeiro de 2017, às 11:00hs (onze ho-
ras), na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada à Praça José
Sarney, nº 560, Centro, Pinheiro-MA, sendo presidida pelo Pregoeiro
desta Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estão a disposição
dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das
08:00h (oito horas) às 13:00h (treze horas) onde poderão ser consulta-
dos gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância
de R$ 30,00 (trinta reais) feito, exclusivamente, através de Documento
de Arrecadação Municipal. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endere-
ço e pelo telefone (98) 3381-0606. Pinheiro-MA, 16 de janeiro de 2017.
SILVANO JOSÉ MORAES RIBEIRO - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017. O
MUNICÍPIO DE PINHEIRO, através da Prefeitura Municipal de
Pinheiro-MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação-CPL,
torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar,
sob a égide da Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/2000 e
subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores, licitação na modalidade Pregão nº 013/2017, do tipo menor
preço, para Contratação de empresa especializada em serviços de cole-
ta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos hospitalares
e medicamentos vencidos, no dia 31 de janeiro de 2017, às 12:00hs
(doze horas), na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada à

Praça José Sarney, nº 560, Centro, Pinheiro-MA, sendo presidida pelo
Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estão a
disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no
horário das 08:00h (oito horas) às 13:00h (treze horas) onde poderão
ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da impor-
tância de R$ 30,00 (trinta reais) feito, exclusivamente, através de Documento
de Arrecadação Municipal. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço
e pelo telefone (98) 3381-0606. Pinheiro-MA, 16 de janeiro de 2017.
SILVANO JOSÉ MORAES RIBEIRO - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017. O
MUNICÍPIO DE PINHEIRO, através da Prefeitura Municipal de
Pinheiro-MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação-CPL,
torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar,
sob a égide da Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/2000 e
subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores, licitação na modalidade Pregão nº 014/2017, do tipo menor
preço, para Contratação de empresa para prestação de serviços técni-
cos profissionais de engenharia para elaboração de projetos diversos
para Prefeitura Municipal de Pinheiro-MA, no dia 31 de janeiro de
2017, às 13:00hs (treze horas), na sala da Comissão Permanente de
Licitação, situada à Praça José Sarney, nº 560, Centro, Pinheiro-
MA, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O
Edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no endere-
ço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00h (oito horas) às
13:00h (treze horas) onde poderão ser consultados gratuitamente
ou obtidos mediante o recolhimento da importância de R$ 30,00
(trinta reais) feito, exclusivamente, através de Documento de Arrecada-
ção Municipal. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço e pelo
telefone (98) 3381-0606. Pinheiro-MA, 16 de janeiro de 2017.
SILVANO JOSÉ MORAES RIBEIRO - Pregoeiro

PREFEITURA     MUNICIPAL     DE     GOVERNADOR
EDISON   LOBÃO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/
2017. A Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão, através de
seu Pregoeiro toma público para conhecimento dos interessados, que
fará realizar sob a égide da Lei no 10.520/02 e subsidiariamente as
disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores e pelo Decre-
to Federal nº 7.892/2013, licitação na modalidade Pregão na sua forma
Presencial, do tipo Menor Preço Global, objetivando: O Registro de
Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na
Prestação de Serviço de Contabilidade para o Município durante o ano
de 2017. ABERTURA: 01 de fevereiro de 2017 às 08:00hrs, na Sala de
reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Urbano
Rocha, N° 03, Centro, Governador Edison Lobão - MA, sendo presidida
pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos encon-
tram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Permanente de
Licitação, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos
mediante o recolhimento da importância de RS 50,00 (cinquenta reais) feito
exclusivamente através de documento de Arrecadação Municipal. Governa-
dor Edison Lobão - MA, 19 de janeiro de 2017. FRANCISCO LEONARDO
FRANCO DE CARVALHO - Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 014/
2017. A Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão, através de
seu Pregoeiro toma público para conhecimento dos interessados, que
fará realizar sob a égide da Lei no 10.520/02 e subsidiariamente as
disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores e pelo Decre-
to Federal nº 7.892/2013, licitação na modalidade Pregão na sua forma
Presencial, do tipo Menor Preço Global, objetivando: O Registro de
Preços para eventual e futura Contratação de Empresa especializada na
Prestação de Serviço de Exames Laboratoriais para a Secretaria de Saú-
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de durante o ano de 2017. ABERTURA: 01 de fevereiro de 2017 às
10:00hrs, na Sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação,
situada na Rua Urbano Rocha, N° 03, Centro, Governador Edison
Lobão - MA, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Munici-
pal. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde
funciona a Comissão Permanente de Licitação, onde poderão ser con-
sultados gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da
importância de RS 50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente atra-
vés de documento de Arrecadação Municipal. Governador Edison
Lobão - MA, 19 de janeiro de 2017. FRANCISCO LEONARDO
FRANCO DE CARVALHO - Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 015/
2017. A Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão, através de
seu Pregoeiro toma público para conhecimento dos interessados, que
fará realizar sob a égide da Lei no 10.520/02 e subsidiariamente as
disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores e pelo Decre-
to Federal nº 7.892/2013, licitação na modalidade Pregão na sua forma
Presencial, do tipo Menor Preço por Item, objetivando: O Registro de
Preços para eventual e futura Contratação de Empresa especializada na
Prestação de Serviço de Transporte Escolar para a Secretaria de Edu-
cação durante o ano de 2017. ABERTURA: 01 de fevereiro de 2017
às 14:00hrs, na Sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação,
situada na Rua Urbano Rocha, N° 03, Centro, Governador Edison
Lobão - MA, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Muni-
cipal. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio
onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, onde poderão
ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimen-
to da importância de RS 50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente
através de documento de Arrecadação Municipal. Governador Edison
Lobão - MA, 19 de janeiro de 2017. FRANCISCO LEONARDO
FRANCO DE CARVALHO - Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 016/
2017. A Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão, através de
seu Pregoeiro toma público para conhecimento dos interessados, que fará
realizar sob a égide da Lei no 10.520/02 e subsidiariamente as disposições
da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores e pelo Decreto Federal nº
7.892/2013, licitação na modalidade Pregão na sua forma Presencial, do
tipo Menor Preço por Item, objetivando: O Registro de Preços para even-
tual e futura Contratação de Empresa especializada no Fornecimento de
Merenda Escolar para a Secretaria Educação durante o ano de 2017. ABER-
TURA: 01 de fevereiro de 2017 às 16:00hrs, na Sala de reunião da Comis-
são Permanente de Licitação, situada na Rua Urbano Rocha, N° 03, Cen-
tro, Governador Edison Lobão - MA, sendo presidida pelo Pregoeiro
desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos encontram-se disponí-
veis no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, onde
poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhi-
mento da importância de RS 50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente
através de documento de Arrecadação Municipal. Governador Edison
Lobão-MA, 19 de janeiro de 2017. FRANCISCO LEONARDO
FRANCO DE CARVALHO - Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA    MUNICIPAL   DE   HUMBERTO   DE
CAMPOS - MA

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º
001/207.1. Ratifico o presente Termo de Dispensa de Licitação, para a
despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento
no Inciso I do Art. 24, inciso IV da Lei Federal 8.666/93, e em confor-
midade com o Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria Geral do
Município, acostado nos autos, conforme exigência do art. 38, inciso
VI, do mesmo diploma legal. OBJETO: Contratação de empresa para
aquisição de combustívelpara as necessidades da Prefeitura de Humberto
de Campos - MA. N° DO PROCESSO: 001/2017. FUNDAMEN-

TO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 (Art. 24, inciso IV). PRAZO DE EXE-
CUÇÃO: Até 31 de dezembro de 2017. VALOR: R$ 100.950,00 (cem
mil novecentos e cinquenta reais). NOME DO CREDOR: POSTO
MORROS LTDA-ME. CNPJ Nº: 03.656.588/0003-96. ENDERE-
ÇO: BR 402, nº 42, KM 01, MASSALINA, CEP: 65.180-000, HUMBERTO
DE CAMPOS/MA. Humberto de Campos (MA), 12 de janeiro de 2017.
FERNANDA COSTA CARDOSO - Secretária Municipal de Administração.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º
001/207.2. Ratifico o presente Termo de Dispensa de Licitação, para a
despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento
no Inciso I do Art. 24, inciso IV da Lei Federal 8.666/93, e em confor-
midade com o Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria Geral do
Município, acostado nos autos, conforme exigência do art. 38, inciso VI,
do mesmo diploma legal. OBJETO: Contratação de empresa para aqui-
sição de combustível para as necessidades da Prefeitura de Humberto de
Campos - MA. N° DO PROCESSO: 001/2017. FUNDAMENTO
LEGAL: Lei n.º 8.666/93 (Art. 24, inciso IV). PRAZO DE EXECUÇÃO:
Até 31 de dezembro de 2017. VALOR: R$ 100.950,00 (cem mil novecentos
e cinquenta reais). NOME DO CREDOR:  POSTO MORROS LTDA-
ME. CNPJ Nº: 03.656.588/0003-96. ENDEREÇO: BR 402, nº 42, KM
01, MASSALINA, CEP: 65.180-000, Humberto de Campos/MA.
Humberto de Campos (MA), 12 de janeiro de 2017. MARIANA ANDRADE
BOGEA LINS - Secretária Municipal de Saúde.

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   SANTA   HELENA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017 -
SRP. O Município de Santa Helena, através da Pregoeira, torna público
aos interessados que, com base na Lei nº. 10.520/02 e subsidiariamente
as disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores fará
realizar às 10:00 do dia 31 de janeiro de 2017, licitação na modalidade
Pregão nº. 008/2017 - SRP, do tipo menor preço, tendo por objeto
Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Impressão Grá-
fica destinados as Secretarias do Município. A presente licitação será
realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na
Praça José Sarney, nº. 178, Centro, Santa Helena - MA. O Edital e seus
anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a
6ª feira, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas), onde
poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhi-
mento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente,
através de Documento de Arrecadação Municipal. Esclarecimentos adici-
onais, no mesmo endereço. Santa Helena - MA, 12 de janeiro de 2017.
MARIA VALDECI RIBEIRO BRITO - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017. O
Município de Santa Helena, através da Pregoeira, torna público aos
interessados que, com base na Lei nº. 10.520/02 e subsidiariamente as
disposições da2Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores fará rea-
lizar às 11:00 do dia 31 de janeiro de 2017, licitação na modalidade
Pregão nº. 009/2017, do tipo menor preço, tendo por objeto Contratação
de empresa para prestar serviços de treinamento e acompanhamento
com consultoria técnica em licitações e contratos administrativos para a
Comissão de Licitação do Município de Santa Helena - MA. A presente
licitação será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação, situ-
ada na Praça José Sarney, nº. 178, Centro, Santa Helena - MA. O Edital e
seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª
a 6ª feira, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas), onde
poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimen-
to da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente,
através de Documento de Arrecadação Municipal. Esclarecimentos adicio-
nais, no mesmo endereço. Santa Helena-MA, 12 de janeiro de 2017.
MARIA VALDECI RIBEIRO BRITO - Pregoeira.
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AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2017 -
SRP. O Município de Santa Helena, através da Pregoeira, torna público
aos interessados que, com base na Lei nº. 10.520/02 e subsidiariamente
as disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores fará
realizar às 14:00 do dia 31 de janeiro de 2017, licitação na modalidade
Pregão nº. 010/2017 - SRP, do tipo menor preço, tendo por objeto
Contratação de empresa para aquisição de insumos e periféricos de
informática destinados as Secretarias do Município. A presente licita-
ção será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação, situa-
da na Praça José Sarney, nº. 178, Centro, Santa Helena - MA. O Edital e
seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª
a 6ª feira, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas), onde
poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhi-
mento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamen-
te, através de Documento de Arrecadação Municipal. Esclarecimentos
adicionais, no mesmo endereço. Santa Helena - MA, 12 de janeiro de 2017.
MARIA VALDECI RIBEIRO BRITO - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2017. O
Município de Santa Helena, através da Pregoeira, torna público aos
interessados que, com base na Lei nº. 10.520/02 e subsidiariamente as
disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores fará reali-
zar às 15:00 do dia 31 de janeiro de 2017, licitação na modalidade
Pregão nº. 011/2017, do tipo menor preço, tendo por objeto Contratação
de empresa para fornecimento de gás oxigênio destinados a Secretaria
de Saúde. A presente licitação será realizada na sala da Comissão
Permanente de Licitação, situada na Praça José Sarney, nº. 178, Cen-
tro, Santa Helena - MA. O Edital e seus anexos estão a disposição
dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das
08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas), onde poderão ser consul-
tados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da impor-
tância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, através de
Documento de Arrecadação Municipal. Esclarecimentos adicionais,
no mesmo endereço. Santa Helena - MA, 12 de janeiro de 2017.
MARIA VALDECI RIBEIRO BRITO - Pregoeira.

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   ZÉ  DOCA - MA

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017. PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO Nº 001/2017. Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal de Zé Doca - Ma, na forma da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, comunica que no dia 03.02.2017
às 08:00 horas, fará licitação para Contratação dos Serviços de Asses-
soria Contábil para suprir as demandas junto às atividades do Setor de
Contabilidade da Prefeitura Municipal, durante o exercício de 2017, na
modalidade Tomada de Preço do tipo menor preço global. Os interessa-
dos deverão procurar à sede da Prefeitura Municipal, na Av. Militar, s/
nº - Vila do BEC - Zé Doca - Ma. E o edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licita-
ção de 2ª a 6ª feira das 09h00min às 12h00min, onde poderá ser consul-
tado e/ou obtido gratuitamente mediante ao recolhimento da importân-
cia de R$ 30,00 (trinta reais) através de DAM (documento de arrecada-
ção municipal). Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na
Comissão Permanente de Licitação, no horário de expediente. Base Legal
Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. Zé Doca-Ma, 19 de janeiro de 2017.
SAMARA RODRIGUES OLIVEIRA  -  Presidente da Comissão de Licitação.

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2017. PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO Nº 002/2017. Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal de Zé Doca - Ma, na forma da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, comunica que no dia 03.02.2017
às 10:00 horas, fará licitação para Contratação de empresa para execu-
ção de serviços de reforma em escolas municipais, na modalidade To-
mada de Preço, execução indireta, tipo empreitada com preço global.

Os interessados deverão procurar à sede da Prefeitura Municipal, na
Av. Militar, s/nº - Vila do BEC - Zé Doca - Ma. E o edital e seus anexos
estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Central de Licita-
ção de 2ª a 6ª feira das 09h00min às 12h00min, onde poderá ser consultado
e/ou obtido gratuitamente  mediante ao recolhimento da importância de R$
30,00 (trinta reais) através de DAM (documento de arrecadação munici-
pal). Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão
Permanente de Licitação, no horário de expediente. Base Legal Lei nº 8.666/
93 e seus Articulados. Zé Doca - Ma, 19 de janeiro de 2017.
SAMARA RODRIGUES OLIVEIRA  -  Presidente da Comissão de Licitação.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017. PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO Nº 200/2017. Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal de Zé Doca - Ma, na forma da Lei
Federal no 10.520 de 17 de Julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente
a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, comunica que no dia
31.01.2017 às 08:00 horas, fará licitação para contratação de empresa
para realização de serviços de consultoria e assessoria jurídica de inte-
resse da Prefeitura Municipal de Zé Doca/MA, na modalidade Pregão
Presencial do tipo menor preço global. Os interessados deverão procu-
rar à sede da Prefeitura Municipal, na Av. Militar, s/nº - Vila do BEC -
Zé Doca - Ma. E o edital e seus anexos estão à disposição dos interes-
sados na sala da Comissão Central de Licitação de 2ª a 6ª feira das
09h00min às 12h00min, onde poderá ser consultado e/ou obtido gra-
tuitamente  mediante ao recolhimento da importância de R$ 30,00
(trinta reais) através de DAM (documento de arrecadação municipal).
Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão
Permanente de Licitação, no horário de expediente. Base Legal Lei nº
8.666/93 e seus Articulados. Zé Doca - Ma, 19 de janeiro de 2017.
HERBERT COSTA PENHA JUNIOR - Pregoeiro.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017. PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO Nº 201/2017.  Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal de Zé Doca - Ma, na forma da Lei
Federal no 10.520 de 17 de Julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente
a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público que realizará
licitação na modalidade Pregão, sob a forma Presencial de nº 002/2017-
CPL- Registro de Preços, cujo objeto trata para eventuais aquisição
de combustíveis (gasolina comum e diesel s10 e lubrificantes) para
abastecimento da frota de veículos da prefeitura. O recebimento e aber-
tura dos envelopes de Proposta e Documentação será em Sessão Públi-
ca a ser realizada às 31.01.2017 às 10:00 horas, na Sala de Licitações da
CPL. Os interessados deverão procurar à sede da Prefeitura Munici-
pal, na Av. Militar, s/nº - Vila do BEC - Zé Doca - Ma. O edital e seus
anexos estão à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira das 09h00min
às 12h00min, onde poderá ser consultado e/ou obtido gratuitamente
mediante ao recolhimento da importância de R$ 30,00 (trinta reais)
através de DAM (documento de arrecadação municipal). Esclareci-
mentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão Perma-
nente de Licitação, no horário de expediente. Base Legal Lei nº
8.666/93 e seus Articulados. Zé Doca - Ma, 19 de janeiro de 2017.
HERBERT COSTA PENHA JUNIOR - Pregoeiro.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017. PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO Nº 202/2017.  Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal de Zé Doca - Ma - Ma, na forma da
Lei Federal nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, aplicando-se
subsidiariamente a Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações, torna
público que realizará licitação na modalidade Pregão, sob a forma
Presencial de nº 003/2017-CPL- Registro de Preços, cujo objeto trata
para eventuais aquisição de material de expediente e didáticos para as
secretarias da prefeitura. O recebimento e abertura dos envelopes de
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Proposta e Documentação será em Sessão Pública a ser realizada às
31.01.2017 às 14:00 horas, na Sala de Licitações da CPL. Os interessados
deverão procurar à sede da Prefeitura Municipal, na Av. Militar, s/nº - Vila
do BEC - Zé Doca - Ma. O edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados de 2ª a 6ª feira das 09h00min às 12h00min, onde poderá ser
consultado e/ou obtido gratuitamente  mediante ao recolhimento da impor-
tância de R$ 30,00 (trinta reais) através de DAM (documento de arrecada-
ção municipal). Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na
Comissão Permanente de Licitação, no horário de expediente. Base Legal
Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. Zé Doca-Ma, 19 de janeiro de 2017.
HERBERT COSTA PENHA JUNIOR - Pregoeiro.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017. PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO Nº 203/2017.  Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal de Zé Doca - Ma - Ma, na forma da
Lei Federal nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, aplicando-se
subsidiariamente a Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações, torna
público que realizará licitação na modalidade Pregão, sob a forma
Presencial de nº 004/2017-CPL- Registro de Preços, cujo objeto trata
para eventuais aquisição de material de limpeza e consumo para as secre-
tarias da prefeitura. O recebimento e abertura dos envelopes de Proposta
e Documentação será em Sessão Pública a ser realizada às 31.01.2017 às
16:00 horas, na Sala de Licitações da CPL. Os interessados deverão procu-
rar à sede da Prefeitura Municipal, na Av. Militar, s/nº - Vila do BEC - Zé
Doca - Ma. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados de
2ª a 6ª feira das 09h00min às 12h00min, onde poderá ser consultado e/ou
obtido gratuitamente  mediante ao recolhimento da importância de R$
30,00 (trinta reais) através de DAM (documento de arrecadação muni-
cipal). Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comis-
são Permanente de Licitação, no horário de expediente. Base Legal Lei
nº 8.666/93 e seus Articulados. Zé Doca - Ma, 19 de janeiro de 2017.
HERBERT COSTA PENHA JUNIOR - Pregoeiro.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017. PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO Nº 204/2017. Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal de Zé Doca - Ma - Ma, na forma da
Lei Federal nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, aplicando-se
subsidiariamente a Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações, torna
público que realizará licitação na modalidade Pregão, sob a forma
Presencial de nº 005/2017-CPL- Registro de Preços, cujo objeto trata
para eventuais aquisições de medicamentos e material médico, hospita-
lar e laboratorial e correlatos para o Município. O recebimento e aber-
tura dos envelopes de Proposta e Documentação será em Sessão Pú-
blica a ser realizada às 01.02.2017 às 08 :00 horas, na Sala de Licita-
ções da CPL. Os interessados deverão procurar à sede da Prefeitura
Municipal, na Av. Militar, s/nº - Vila do BEC - Zé Doca - Ma. O edital
e seus anexos estão à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira das
09h00min às 12h00min, onde poderá ser consultado e/ou obtido gra-
tuitamente  mediante ao recolhimento da importância de R$ 30,00
(trinta reais) através de DAM (documento de arrecadação munici-
pal). Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comis-
são Permanente de Licitação, no horário de expediente. Base Legal Lei
nº 8.666/93 e seus Articulados. Zé Doca - Ma, 19 de janeiro de 2017.
HERBERT COSTA PENHA JUNIOR - Pregoeiro.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017. PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO Nº 205/2017.  Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal de Zé Doca - Ma - Ma, na forma da
Lei Federal nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, aplicando-se
subsidiariamente a Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações, torna
público que realizará licitação na modalidade Pregão, sob a forma
Presencial de nº 006/2017-CPL- Registro de Preços, cujo objeto trata
para eventuais aquisição de material de gráfico para o município. O
recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e Documentação
será em Sessão Pública a ser realizada às 01.02.2017 às 10:00 horas, na
Sala de Licitações da CPL. Os interessados deverão procurar à sede da
Prefeitura Municipal, na Av. Militar, s/nº - Vila do BEC - Zé Doca -
Ma. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados de 2ª a

6ª feira das 09h00min às 12h00min, onde poderá ser consultado e/ou
obtido gratuitamente  mediante ao recolhimento da importância de R$
30,00 (trinta reais) através de DAM (documento de arrecadação muni-
cipal). Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comis-
são Permanente de Licitação, no horário de expediente. Base Legal Lei
nº 8.666/93 e seus Articulados. Zé Doca - Ma, 19 de janeiro de 2017.
HERBERT COSTA PENHA JUNIOR - Pregoeiro.

PREFEITURA    MUNICIPAL    DE    TURILÂNDIA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2017-CPL
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de combustí-
veis para o Município de Turilândia-MA. ABERTURA: 01 de feverei-
ro de 2017, às 08:00h. ENDEREÇO: Rua Principal, nº 100, Centro,
Turilândia, no Prédio da Prefeitura Municipal, Sala de Reuniões da CPL.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. OBTENÇÃO E CONSULTA
DE EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados
na Comissão Permanente de Licitação-CPL, no Prédio da Prefeitura
Municipal de Turilândia de 2ª a 6ª feira, no horário das 8:00 às 12:00h. O
Edital poderá ser consultado gratuitamente, ou adquirido mediante pagamen-
to de taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais), no endereço supracitado, os esclarecimen-
tos poderão ser realizados através do email: cplprefeituradeturi-
landia @outlook. com. TURILANDIA - MA, 17 de janeiro de 2017.
ANA BEATRIZ GALVÃO DE OLIVEIRA - Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2017 - CPL. OBJETO: Contratação
de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva com fornecimento de peças para os veículos pertencentes ao
Município de Turilândia-MA. ABERTURA: 01 de fevereiro de 2017,
às 09:30h. ENDEREÇO: Rua Principal, nº 100, Centro, Turilândia, no
Prédio da Prefeitura Municipal, Sala de Reuniões da CPL. TIPO DE
LICITAÇÃO: Menor Preço. OBTENÇÃO E CONSULTA DE
EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados
na Comissão Permanente de Licitação-CPL, no Prédio da Prefeitura
Municipal de Turilândia de 2ª a 6ª feira, no horário das 8:00 às 12:00h. O
Edital poderá ser consultado gratuitamente, ou adquirido mediante paga-
mento de taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais), no endereço supracitado,
os esclarecimentos poderão ser realizados através do email: cplp
refeituradeturilandia@outlook.com. TURILANDIA-MA, 17 de janeiro de 2017.
ANA BEATRIZ GALVÃO DE OLIVEIRA - Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2017 - CPL. OBJETO: Contratação
de empresa para prestação de serviços de limpeza pública no Municí-
pio de Turilândia-MA. ABERTURA: 01 de fevereiro de 2017, às
11:00h. ENDEREÇO: Rua Principal, nº 100, Centro, Turilândia, no
Prédio da Prefeitura Municipal, Sala de Reuniões da CPL. TIPO DE
LICITAÇÃO: Menor Preço. OBTENÇÃO E CONSULTA DE
EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na
Comissão Permanente de Licitação-CPL, no Prédio da Prefeitura Mu-
nicipal de Turilândia de 2ª a 6ª feira, no horário das 8:00 às 12:00h. O Edital
poderá ser consultado gratuitamente, ou adquirido mediante pagamento de
taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais), no endereço supracitado, os esclar-eciment
os poderão ser realizados através do email: cplpre feiturade
turilandia@ outlook.com. TURILANDIA-MA, 17 de janeiro de 2017.
ANA BEATRIZ GALVÃO DE OLIVEIRA - Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2017 - CPL.  OBJETO: Contratação
de empresa para fornecimento de link de internet para  a Prefeitura
Municipal de Turilândia-MA. ABERTURA: 01 de fevereiro de 2017,
às 14:00h. ENDEREÇO: Rua Principal, nº 100, Centro, Turilândia, no
Prédio da Prefeitura Municipal, Sala de Reuniões da CPL. TIPO DE
LICITAÇÃO: Menor Preço. OBTENÇÃO E CONSULTA DE
EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados
na Comissão Permanente de Licitação-CPL, no Prédio da Prefeitura
Municipal de Turilândia de 2ª a 6ª feira, no horário das 8:00 às 12:00h.
O Edital poderá ser consultado gratuitamente, ou adquirido mediante
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pagamento de taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais), no endereço supracitado, os
esclarecimentos poderão ser realizados através do email: cplprefei tura
deturilandia@outlook.com. TURILANDIA-MA, 17 de janeiro de 2017.
ANA BEATRIZ GALVÃO DE OLIVEIRA - Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 - CPL.  OBJETO: Contratação
de empresa para locação de aparelho de raio x para o Município de
Turilândia-MA. ABERTURA: 01 de fevereiro de 2017, às 15:30h.
ENDEREÇO: Rua Principal, nº 100, Centro, Turilândia, no Prédio da
Prefeitura Municipal, Sala de Reuniões da CPL. TIPO DE LICITA-
ÇÃO: Menor Preço. OBTENÇÃO E CONSULTA DE EDITAL: O
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão
Permanente de Licitação-CPL, no Prédio da Prefeitura Municipal de
Turilândia de 2ª a 6ª feira, no horário das 8:00 às 12:00h. O Edital
poderá ser consultado gratuitamente, ou adquirido mediante pagamen-
to de taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais), no endereço supracitado, os
esclarecimentos poderão ser realizados através do email: cplprefeiturade
turilandia@outlook.com. TURILANDIA-MA, 17 de janeiro de 2017.
ANA BEATRIZ GALVÃO DE OLIVEIRA - Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017 - CPL. OBJETO: Contratação
de empresa para prestação de serviços laboratoriais, incluindo toda
estrutura necessária no Município de Turilândia-MA. ABERTURA:
01 de fevereiro de 2017, às 17:00h. ENDEREÇO: Rua Principal, nº
100, Centro, Turilândia, no Prédio da Prefeitura Municipal, Sala de
Reuniões da CPL. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. OBTEN-
ÇÃO E CONSULTA DE EDITAL: O Edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação-
CPL, no Prédio da Prefeitura Municipal de Turilândia de 2ª a 6ª feira,
no horário das 8:00 às 12:00h. O Edital poderá ser consultado gratuita-
mente, ou adquirido mediante pagamento de taxa de R$ 50,00 (cinquenta
reais), no endereço supracitado, os esclarecimentos po-
derão ser realizados através do email: cplprefeituradeturilandia
@outlook.com. TURILANDIA-MA, 05 de janeiro de 2017.
ANA BEATRIZ GALVÃO DE OLIVEIRA - Pregoeira.

TOMADA DE PREÇO Nº 03/2017 - CPL.  OBJETO: Contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria e
consultoria contábil para a Prefeitura Municipal de Turilândia-MA.
ABERTURA: 03 de fevereiro de 2017, às 09:00h. ENDEREÇO: Rua
Principal, nº 100, Centro, Turilândia, no Prédio da Prefeitura Munici-
pal, Sala de Reuniões da CPL. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço.
OBTENÇÃO E CONSULTA DE EDITAL: O Edital e seus anexos
estão à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Lici-
tação-CPL, no Prédio da Prefeitura Municipal de Turilândia de 2ª a
6ª feira, no horário das 8:00 às 12:00h. O Edital poderá ser consulta-
do gratuitamente, ou adquirido mediante pagamento de taxa de R$
50,00 (cinquenta reais), no endereço supracitado, os esclarecimentos
poderão ser realizados através do email: cplprefeitura deturilandia
@outloo k.com. TURILANDIA-MA, 17 de janeiro de 2017.
ANA BEATRIZ GALVÃO DE OLIVEIRA - Presidente da CPL.

BALANÇO

APAE/HC - ASSOCIAÇÃO   DE   PAIS  E   AMIGOS   DOS   EXCEP-
CIONAIS  DE  HUMBERTO  DE  CAMPOS - MA

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2016

ATIVO

Presidente: ENIEDES SOUSA MENDONÇA
CPF.705.158.323-91

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 2016. A APAE/HC, é uma
Entidade de fins beneficentes e filantrópicos, inscrita no CNAS sob o
nº 71010003260/2006-60, para promover gratuitamente, e, em caráter
exclusivo, o BEM ESTAR, a proteção, o atendimento especializado, a
ASSISTÊNCIA SOCIAL, e a integração dos EXCEPCIONAIS na So-
ciedade. Todas as Demonstrações Financeiras desta Entidade, foram
bem elaboradas e se encontram apresentadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no País, que compreendem, o CPC/CFC/ITG-2002-
Entidades sem fins de Lucro, aprovadas devidamente pela Res. De nº
1409/2012 do CFC. As receitas e despesas são apropriadas , obedecen-
do rigorosamente ao regime de competência. Os serviços apresentados,
assim como as compras efetuadas , representam seu valor justo no
curso normal das atividades da APAE/HC. As movimentações finan-
ceiras, são resgatadas imediatamente, sem riscos de mudanças de seu
valor no mercado financeiro. Enfim todos os seus serviços estão dentro
da Legislação Brasileira, em todos os seus âmbitos., cumprindo o que é
exigido pela CNAS. NOTAS EXPLICATIVAS - 31.12.2016 - LEI
6.404/76 E RES.CFC. Nº 877/2000. Foi um ano difícil para nós , mais
conseguimos concluir nossas metas e nossas responsabilidades admi-
nistrativas e financeiras de acordo com as Normas Técnicas da Lei
6.404/76 e Resoluções do CFC. Fechamos o ano com um superávit de
R$13.852,01(treze mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e hum cen-
tavos), decorrentes de créditos recebidos de dois meses da Prefeitura
Municipal, e PDDE-FNDE, sendo: R$2.990,00(dois mil novecentos e
noventa reais)recebidos do PDDE-FNDE, referente a 2ª. Parcela do
ano de 2016, e R$ 10.850,03 (dez mil , oitocentos e cinquenta reais e
três centavos), recebidos da Prefeitura Municipal, e um saldo na conta
aplicações financeiras de R$ 11,98(onze reais e noventa e oito centa-
vos) do PDDE-FNDE, 1ª.parcela/2016, perfazendo, esta soma de
R$13.852,01(treze mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e hum centa-
vos), registrado no saldo de superávit do encerramento do Balanço
Patrimonial de 2016.Humberto de Campos- MA, 31 de dezembro de 2016.
ENIEDES SOUSA MENDONÇA - CPF.705.158.323-91 - Presidente.

COMUNICAÇÕES

SECRETARIA   DE   ESTADO  DA   INFRAESTRUTURA

A Secretaria de Estado da Infraestrutura - SINFRA/MA, torna público que
requereu à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais -
SEMA/MA, a Outorga de Direito de Uso da Água Superficial, Processo
n° 17010017523/2017 E-processo n° 9127/2017, referente ao de Projeto
de Melhoramento e Pavimentação da Rodovia MA-034 Entroncamento
MA-132/034 (Buriti Bravo) Entr. MA-282/ MA-034(Café Buriti).

CIRCULANTE VALORES R$ 
    Disponibilidades   
    Caixa/Tesouraria  175,15 
     Bancos c/movimento 64.440,30 

     Rec.doações terceiros p física 6.536,82 
     Aplicações Financeiras  328,58 
     Outros recursos      0,00 
     PDDE/2015 5.980,00 
     PDDE/1ª.PARC 2016  2.990,00 
     PDDE/2ª.PARC 2016 2.990,00 
TOTAL  83.440,85 

PASSIVO 

CIRCULANTE VALORES R$ 
Despesas operacionais c/voluntários 37.520,00 
Despesas operacionais aluguel 10.800,00 
Outros serviços 3.600,00 
Material de Consumo  7.805,89 
PDDE/2015 6.280,00 
PDDE/1ª.PARC 2016 3.006,60 
Outros serviços 576,35 
TOTAL 69.588,84 
  
Resultado Líquido do Exercício 13.852,01 
TOTAL 83.440,85 
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RIALMA   ENERGIA   EÓLICA   S/A

CNPJ Nº 15.014.934/0001-50

Torna público que requereu junto à Secretaria de Estado do Meio
Ambientee Recursos Naturais - SEMA, a Renovação de Licença Prévia
para a atividadede Geração de Energia Elétrica das Centrais Geradoras
Eólicas Poldros I e II conforme Proc. nº 278699/2016,a ser localizado
no Município de Araioses - MA.

AUTO   POSTO   DE   COMBUSTÍVEIS  BURITI   LTDA - ME
CNPJ Nº 09.600.609/0001-76

A empresa Auto Posto de Combustíveis Buriti Ltda - ME ., CNPJ
09.600.609/0001-76, torna público que requereu junto a Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, a Licença de
Operação para atividade de Transporte de Cargas Perigosas (combustíveis),
conforme Processo 7855/2017, localizado na  Travessa José de Assis
esquina com Rodovia TO 201, Buriti do Tocantins - TO.

BARRO  FORTE   INDÚSTRIA   DE   CERÂMICA   LTDA
CNPJ Nº 10.339.976/0001 - 47

BARRO FORTE INDÚSTRIA DE CERAMICA LTDA, CNPJ 10.
339.976/0001-47, torna público, que recebeu da Secretaria de Estado
do Meio Ambiente e Recursos Naturais-SEMA, a Licença Única Ambiental
de Regularização-LUAR, conforme processo n.° 178276/2016 para
Manejo Florestal Sustentável-MFS,  localizado em Timon/MA

BRAZIL  MARÍTIMA  LTDA
CNPJ Nº 09.592.176/0001-54

BRAZIL MARITIMA LTDA CNPJ nº 09.592.176/0001-54, torna
publico que RECEBEU junto à Secretaria de Estado do Meio Ambien-
te e Recursos Hídricos - SEMA, a Renovação de Licença de Operação, sob
o processo de nª 208160/2016, para a atividade do grupo de transporte,
terminais e depósitos, localizado no Porto do Itaqui, São Luís.

CNM   COMÉRCIO  DE  COMB. LTDA - POSTO  DUBAI  II

CNM COMÉRCIO DE COMB. LTDA -POSTO DUBAI II Torna
público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
SEMMAM, a Renovação da Licença de Operação (LO) para revenda
de combustível automotor, localizado na Rua N. Sa. da Luz, nº 01 -
Bairro - Anil - São Luís-MA. CNPJ:08.211.052/0001-19

ENERGIA   VIVA   AGROFLORESTAL   LTDA
CNPJ N° 09.225.724/0001-08

ENERGIA VIVA AGROFLORESTAL Ltda., inscrita no CNPJ
n°09.225.724/0001-08, torna público, que requereu à Secretaria de Estado
do Meio Ambiente e Recursos Naturais, em 29/12/2016, a renovação da
Licença Única Ambiental L.U.A. SEMA n. º 0050/2013, conforme reque-
rimento nº 161200043463, e-processo n. º 287146/2016, referente à auto-
rização para operar 01 (um) projeto de Silvicultura e Produção de Carvão
Vegetal numa área de 265,6070 hectare, localizados na fazenda Escondido,
Zona Rural do Município de Barra do Corda - MA.

GOMES   &   FERRAZ   LTDA
CNPJ: Nº 03.186.873/0001-29

A empresa GOMES & FERRAZ LTDA., CNPJ: 03.186.873/0001-
29, torna público que recebeu junto a Secretaria Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, a Licença de Operação para
atividade de Comercio Varejista de Combustíveis para Veículos
Automotores, conforme Processo nº 268717/2016, localizado Av.
Deputado La Roque nº 1000, centro, Amarante do Maranhão - MA.
O cumprimento se enquadra na resolução CONAMA 237/97
que dispõe sobre licenciamento ambiental.

EMANUELA   CASSIA  R.  PAIVA  &  CIA   LTDA  -  EPP
 (AUTO   POSTO  FK)

CNPJ Nº 24.862.818/0001-81

EMANUELA CASSIA R. PAIVA & CIA LTDA - EPP (AUTO POS-
TO FK) CNPJ Nº 24.862.818/0001-81, Torna público que RECE-
BEU junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos
Naturais - SEMA, em Janeiro de 2017, a Licença de Instalação (LI)
nº 1003 2302017, e-processo nº 228558/2016, para exercer a ativi-
dade de comércio varejista de combustíveis para veículos
automotores, situado na Avenida Rodoviária, N°301 A, Centro,
ALTO ALEGRE DO MARANHÃO - MARANHÃO.

AUTO   POSTO   DE   COMBUSTÍVEIS   MANGUEIRA   LTDA - ME
CNPJ Nº 05.910.729/0001-19

Auto Posto de Combustiveis Mangueira Ltda - ME, inscrito no CNPJ
sob nº 05.910.729/0001-19, torna público que requreu junto a Secreta-
ria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão -
SEMA, a Outorga do Direito de Uso de Água Subterrânea do  poço (P-
01) conforme o Processo de nº 4187/2017, para suprir a demanda de
água do Posto Mangueira, localizado na BR 010, KM 1346, S/N, Con-
junto Nova Vitória, Imperatriz - MA. As coordenadas geográficas do
poço tubular são: 5°33'29.95"Sul 47°27'19.40" Oeste. O ponto de
Captação está na Bacia Hidrográfica do Tocantins.

F   V   QUEROGA   EPP
CNPJ Nº 26.397.772/0001

F V QUEROGA EPP,CNPJ nº26.397.772/0001-00 pessoa Jurídica,
torna público que RECEBEU da Secretaria de Estado do Meio Ambi-
ente e Recursos Naturais-SEMA, aOutorga de Direito de Uso de Água
Subterrânea n.º 0286012/2016, sob as coordenadas geográficas: 5º4'33,0"
e 42º51'41,0", com vazão autorizada de 5,0 m3/h, por um período de
bombeamento de 2 horas/dia, situado em Timon, Bacia Hidrográfica do
Rio Parnaíba, Estado do Maranhão, com finalidade de Consumo Humano,
conforme dados constantes no processo de nº57894/2015.

CONDOMÍNIO   PARQUE   DAS   BANDEIRAS
CNPJ Nº 12555579/0001-38

Condomínio Parque das Bandeiras, CNPJ 12555579/0001-38, sito na
Rua do Livramento, s/n°, Forquilha, São Luís/MA, torna público que
requereu da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Natu-
rais (SEMA) autorização de Outorga de Direito de Uso de Água
Subterrânea, Processo 284934/2016, cujo poço fica localizado no
referido condomínio residencial.

J   R   AYRES   MENEZES   EIRELI - ME

J R AYRES MENEZES EIRELI - ME, torna público, que RECEBEU
da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA,
a Licença Prévia - LP, conforme processo n.° 254353/2016 para
atividade de revenda de combustível, na Rua da Bandeira, n.º 112,
Centro, Buriti Bravo/MA.

L  S  COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  LTDA
CNPJ Nº 12.125.791/0005-99

L S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 12.125.791/0005-99,
torna publico que recebeu  junto a Secretaria Municipal de Meio Am-
biente - SEMMAM, a LICENÇA DE OPERAÇÃO-L O  para a atividade
de Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos Automotores e Co-
mércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), localizada à Av. Ana
Jansen, 03 Ponta Dáreia - São Francisco  -  Cep: 65076-730-São Luis/Ma,
conforme processo SEMMAM 120.50592/2016.
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L   S   COMÉRCIO   E   SERVIÇOS   LTDA

CNPJ  Nº 12.125.791/0001-65

L S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 12.125.791/0001-65, torna
publico que recebeu  junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente-
SEMMAM, a LICENÇA DE OPERAÇÃO - L O  para a atividade de
Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos Automotores e Comércio
Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), localizada à Av. Jerônimo de
Albuquerque, 07 - Vinhais III- Cohafuma -Cep: 65071-750-  São Luis/Ma,
conforme processo SEMMAM 120.54118/2016.

MATEUS   SUPERMERCADOS   SA.

Torna público que requereu junto à Secretária Municipal de Meio
Ambiente - SEMMA, a renovação da Licença de Operação para a
Unidade de Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, com predo-
minância de produtos alimentícios - Supermercados, localizado na
Avenida A, nº 23, Quadra 06, Cohatrac, São José de Ribamar/MA,
conforme protocolo nº 008/2017.

Torna público que requereu junto à Secretária Municipal de Meio
Ambiente - SEMMA, a renovação da Licença de Operação para a
Unidade de Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, com predo-
minância de produtos alimentícios - Supermercados, localizado na Rodovia MA
53, Estrada de Ribamar, nº 79, Tijupá Queimado, São José de Ribamar/MA,
conforme protocolo nº 009/2017.

Torna público que requereu junto à Secretária Municipal de Meio Ambiente
- SEMMA, a renovação da Licença de Operação para a Unidade de Comér-
cio Varejista de Mercadorias em Geral, com predominância de produtos
alimentícios - Supermercados, localizado na Estrada de Ribamar, nº 100, km
05, loja 08, Shopping Pátio Norte, Saramanta, São José de Ribamar/MA,
conforme protocolo nº 010/2017.

POSTO   LAURA   LTDA - ME
CNPJ Nº 26.195,911/0001-05

A empresa POSTO LAURA LTDA-ME, CNPJ 26.195,911/0001-
05, torna público que REQUEREU junto à SECRETARIA DO ES-
TADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS -
SEMA a LICENÇA DE INSTALÇÃO para a atividade de Posto de
Abastecimento/Revenda de Combustíveis Líquidos, conforme Proc.
N°8041/2017, a ser localizado à Av. João de Araújo Braga, 222, Centro,
Município de Nina Rodrigues/MA

RENO   LEITE   ZAMIGNAN

RENO LEITE ZAMIGNAN, torna público, que REQUEREU junto à
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA,
a Renovação de Licença de Operação para atividade de piscicultura
conforme E-Processo N° 8819/2017 a ser localizado na Fazenda Cajuí
no Município de São Raimundo das Mangabeiras/MA.

CONTRATOS

SECRETARIA   DE   ESTADO   DO   PLANEJAMENTO   E
ORÇAMENTO

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº
067/2016 - POE/MA. REFERENTE AO PROCESSO Nº 259319/ 2016
- SEPLAN. CONTRATO 001/2017 - SEPLAN. CONTRATANTE:
SEC.DE ESTADO DO PLANEJ.E ORCAMENTO, CNPJ
05.022.633/0001-14, REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:
Marcello Apolonio Duailibe Barros, 976.615.203-97. CONTRATA-
DA: VITORIA SERVICOS GERAIS E EMPREENDIMENTO LTDA,
CNPJ nº 17.465.579/0001-60, REPRESENTANTE DA CONTRA-
TADA: Shelijane Severiano de Carvalho, CPF: 032.970.598-93. OB-

JETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de
refeições prontas para os servidores desta Secretaria, que execu-
tam tarefas de caráter contínuas, que exigem a presença dos ser-
vidores em regime integral, de acordo com os quantitativos esti-
mados e valores descritos no contrato 001/2017-ASSEJUR/
SEPLAN. VIGÊNCIA:16/01/2017 a 31/12/2017. VALOR GLO-
BAL: 20.000,00 (vinte mil reais), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ-
RIA: PTRES: 224455-0101000000-33.90.39-220101-MANU-
TENÇÃO, MODALIDADE DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Estadual nº 31.553/16, Lei
10.520/02, Lei Complementar nº 123/06, Lei federal nº 8.666/93. DATA DE
ASSINATURA DO CONTRATO: 16/01/2017. RESPONSÁVEL PELA
RESENHA: Higo Silva do Nascimento - Assessor Sênior.

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº
021/2016-CSL/SEPLAN. REFERENTE AO PROCESSO Nº 257589/
2016 - SEPLAN. CONTRATO 004/2017 - SEPLAN. CONTRATAN-
TE: SEC.DE ESTADO DO PLANEJ.E ORCAMENTO, CNPJ
05.022.633/0001-14, REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:
Marcello Apolonio Duailibe Barros, 976.615.203-97. CONTRATA-
DA: L S COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 12.125.791/
0001-65, REPRESENTANTE DA CONTRATADA: Leopoldo Correa
Santos Neto, CPF: 248.447.483-00. OBJETO: Contratação de empre-
sa especializada para fornecimento de combustíveis, tipo Gasolina
Comum e Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos pertencentes à
frota desta Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento, durante
o exercício de 2017. VIGÊNCIA:17/01/2017 a 31/12/2017. VALOR
GLOBAL: 178.594,00 (cento e setenta e oito mil e quinhentos e no-
venta e quatro reais), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PTRES:
224455-0101000000-33.90.30-220101-MANUTENÇÃO, MODALI-
DADE DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO. FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL: Lei federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, Lei
Complementar nº 123/06, Lei Federal nº 8.666/93. DATA DE ASSI-
NATURA DO CONTRATO: 17/01/2017. RESPONSÁVEL PELA
RESENHA: Higo Silva do Nascimento - Assessor Sênior.

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº
067/2016-POE/MA. REFERENTE AO PROCESSO Nº 259319/ 2016
- SEPLAN. CONTRATO 001/2017 - SEPLAN. CONTRATANTE:
SEC.DE ESTADO DO PLANEJ.E ORCAMENTO, CNPJ
05.022.633/0001-14, REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:
Marcello Apolonio Duailibe Barros, 976.615.203-97. CONTRATA-
DA: VITORIA SERVICOS GERAIS E EMPREENDIMENTO LTDA,
CNPJ nº 17.465.579/0001-60, REPRESENTANTE DA CONTRA-
TADA: Shelijane Severiano de Carvalho, CPF: 032.970.598-93. OB-
JETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de re-
feições prontas para os servidores desta Secretaria, que executam tare-
fas de caráter contínuas, que exigem a presença dos servidores em
regime integral, de acordo com os quantitativos estimados e valores
descritos no contrato 001/2017-ASSEJUR/SEPLAN. VIGÊNCIA:16/
01/2017 a 31/12/2017. VALOR GLOBAL: 20.000,00 (vinte mil reais),
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PTRES: 224455-0101000000-
33.90.39-220101-MANUTENÇÃO, MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
MENOR PREÇO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Estadual nº
31.553/16, Lei 10.520/02, Lei Complementar nº 123/06, Lei federal nº 8.666/93. DATA
DE ASSINATURA DO CONTRATO: 16/01/2017. RESPONSÁVEL PELA
RESENHA: Higo Silva do Nascimento - Assessor Sênior.

SECRETARIA   DE  ESTADO  DA   AGRICULTURA    FAMILIAR

RESENHA DO CONTRATO Nº 009/2017. DATA DA ASSINATU-
RA: 16/01/2017. PROCESSO Nº 204.135/2016. MODALIDADE
DE LICITAÇÃO: Pregão 037/2016 - CSL/SAF. CONTRATANTE:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar - SAF. CNPJ nº: 21.681.460/
0001-00. REPRESENTANTE LEGAL: Francisco Eder Pereira
Miranda. CPF nº: 878.077.423-72. CONTRATADA: L & V Comer-
cial LTDA ME. CNPJ nº: 17.729.053/0001-40. REPRESENTANTE
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LEGAL: Renilson Nafis Abreu Serpa. CPF nº: 483.865.533-91. OB-
JETO: Aquisição de 23 notebook, destinados às ações do Cadastro
Ambiental Rural - CAR. VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2017, a
contar de sua assinatura. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$
52.900,00 (cinquenta e dois mil e novecentos reais). DOTAÇÃO OR-
ÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 610101; Fonte: 122; Natureza da
Despesa: 44.90.52; Plano Interno: SUSTENTAB. BASE LEGAL: Lei
8.666/1993, Lei 10.520/2002. ASSINATURAS: O senhor represen-
tante da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar, FRANCISCO
EDER PEREIRA MIRANDA; e o senhor representante da L & V
Comercial LTDA ME, RENILSON NAFIS ABREU SERPA.BRUNO
MOREIRA DE LIMA - OAB MA 14.073. Chefe da Assessoria
Jurídica Secretaria de Estado da Agricultura Familiar.

EMPRESA   MARANHENSE   DE  ADMINISTRAÇÃO
PORTUÁRIA - EMAP

EXTRATO DA RESENHA DO CONTRATO Nº 003/2017/00.Pro-
cesso administrativo: 0664/2016. Número do contrato: Contrato nº
001/2017/00-EMAP. Contratante: Empresa Maranhense de Admi-
nistração Portuária. CNPJ/Contratante: 03.650.060/0001-48. Sig-
natários/Contratante: a Srª. Danielle Câmara Fernandes Nunes,
Diretora de Administração e Finanças no exercício da Presidência, CPF
509.363.363-15, e o Srº. José Eugenio Mendonça de Araújo Caval-
cante, Diretor de Engenharia e Manutenção, CPF 352.151.603-25.
Contratado: AGRASTY CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ/Con-
tratado: 63.407.548/0001-70. Signatário(s)/Contratado: sócio, Sr.
Ricardo Pereira Barros, inscrito no R.G. sob o nº 033649252007-0,
SSP/MA, e no CPF sob o n° 088.863.003-44. Objeto: execução de
modernização das torres de iluminação do Porto do Itaqui. Vigência:
10 (dez) meses a contar da data da sua assinatura. Valor global do
contrato: R$ 2.730.334,34 (dois milhões, setecentos e trinta mil, tre-
zentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos). Dotação
Orçamentária: Dotação Orçamentária: Orçamento Geral da EMAP,
natureza da despesa 44.90.51 - Obras e Instalações, CAPEX - Execu-
ção das Torres de Iluminação - Fonte 227 - recursos das empresas
estatais, para o exercício financeiro de 2017. Modalidade, tipo de
licitação e regime de execução: CONCORRÊNCIA Nº 004/2016 -
EMAP. Data da assinatura: 10/01/2017. Publique-se. São Luís, 17 de
Janeiro de 2017. IGOR LEONARDO GOMES DE ALBUQUERQUE,
Assessor Administrativo IV, Matrícula nº 0298.

EXTRATO DA RESENHA DO CONTRATO Nº 008/2017/00.Pro-
cesso administrativo: 1181/2016. Número do contrato: Contrato nº
008/2017/00-EMAP. Contratante: Empresa Maranhense de Admi-
nistração Portuária. CNPJ/Contratante: 03.650.060/0001-48. Sig-
natários/Contratante: a Srª. Danielle Câmara Fernandes Nunes,
Diretora de Administração e Finanças no exercício da Presidência, CPF
509.363.363-15, e o Srº. José Eugenio Mendonça de Araújo Caval-
cante, Diretor de Engenharia e Manutenção no exercício da Diretoria
de Administração e Finanças, CPF 352.151.603-25. Contratado:
SAFEMED - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA..
CNPJ/Contratado: 07.533.543/0001-02. Signatário(s)/Contratado:
Diretor, Sr. Luís Gustavo Sardinha Almeida, inscrito no R.G. sob o
n°  84648497-8 SSP/MA, e no CPF sob o n° 494.273.343-04. Objeto:
Contratação de empresa especializada em saúde ocupacional para a
realização de exames ocupacionais (admissionais, periódicos,
demissionais, mudança de função e retorno a função) dos colaborado-
res e estagiários da EMAP. Vigência: 12 (doze) meses, com entrada
em vigor a partir da data de sua assinatura. Valor global do contrato:
R$ 149.998,52 (Cento e quarenta e nove mil novecentos e noventa e
oito reais e cinquenta e dois centavos). Dotação Orçamentária: Orça-
mento Geral da EMAP, para o exercício financeiro de 2017/2018, fon-
tes 227 - recursos das empresas estatais - Serviços de Terceiros PJ -
Serviços Especializados. Modalidade, tipo de licitação e regime de
execução: PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2016-EMAP e respecti-
vos anexos que a este integram, independentemente de transcrição,

submetendo-se as partes às disposições constantes da Lei Federal n.º
10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto n.º 3.555/2000 e
subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alterações: Data da Assinatura: 16/01/2017. Publique-se. São
Luís, 17 de Janeiro de 2017. GENIVALDO SILVA CARVALHO,
Assessor Administrativo IV, Matrícula nº 0303.

EXTRATO DA RESENHA DO CONTRATO Nº 121/2016/00.Pro-
cesso administrativo: 1268/2015. Número do contrato: Contrato nº
121/2016/00-EMAP. Contratante: Empresa Maranhense de Admi-
nistração Portuária. CNPJ/Contratante: 03.650.060/0001-48. Sig-
natários/Contratante: a Srª. Danielle Câmara Fernandes Nunes,
Diretora de Administração e Finanças no exercício da Presidência, CPF
509.363.363-15, e o Srº. José Eugenio Mendonça de Araújo Caval-
cante, Diretor de Engenharia e Manutenção, CPF 352.151.603-25.
Contratado: TOP CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA.
CNPJ/Contratado: 04.312.606/0001-13. Signatário(s)/Contratado:
sócio, Sr. José Tadeu Cunha Pinto, inscrito no R.G. sob o n° 028668
342005-6, e no CPF sob o n° 064.782.713-15. Objeto: fornecimento
de materiais diversos de construção civil, conforme demanda destinado
aos serviços de manutenção preventiva, corretiva e pequenos reparos
dos prédios e áreas administradas pela EMAP, constituído de "Emulsão
asfáltica do tipo RR1C e Mistura asfáltica CAUQ. Vigência: 12(doze)
meses, contado a partir da data de sua assinatura. Valor global do contra-
to: R$ 31.940,00 (Trinta e um mil novecentos e quarenta reais). Dotação
Orçamentária: Orçamento Geral da EMAP, para o exercício financeiro
de 2017, Fonte 227- Recursos das Empresas Estatais - Materiais - Mate-
rial de Manutenção. Modalidade, tipo de licitação e regime de execu-
ção: Dispensa de Licitação, com esteio no artigo 24, inciso V, da Lei nº
8.666/1993. Data da assinatura: 10/01/2017. Publique-se. São Luís, 17
de Janeiro de 2017. IGOR LEONARDO GOMES DE ALBUQUERQUE,
Assessor Administrativo IV, Matrícula nº 0298.

EXTRATO DA RESENHA DO CONTRATO Nº 125/2016/00.Pro-
cesso administrativo: 1048/2015. Número do contrato: Contrato nº
125/2016/00-EMAP. Contratante: Empresa Maranhense de Admi-
nistração Portuária. CNPJ/Contratante: 03.650.060/0001-48. Sig-
natários/Contratante: a Srª. Danielle Câmara Fernandes Nunes,
Diretora de Administração e Finanças no exercício da Presidência, CPF
509.363.363-15, e o Srº. José Eugenio Mendonça de Araújo Caval-
cante, Diretor de Engenharia e Manutenção no exercício da Diretoria
de Administração e Finanças, CPF 352.151.603-25. Contratado: Dis-
tribuidora de Medicamentos Maximus Eireli - EPP. CNPJ/Contrata-
do: 08.563.277/0001-34. Signatário(s)/Contratado: sócio, Sr. Luiz
Tarquino Pereira Cruz, inscrito no R.G. sob o n° 732043972, SEJUSP-
MA, e no CPF sob o n° 444.932.583-49. Objeto: fornecimento de mate-
riais para a assistência de suporte básico de vida (primeiros socorros) para
ambulâncias. Vigência: 90 (noventa) dias, com entrada em vigor a partir
da data de sua assinatura. Valor global do contrato: R$ 69.657,10 (ses-
senta e nove mil seiscentos e cinquenta e sete reais e dez centavos). Dota-
ção Orçamentária: Orçamento Geral da EMAP, para o exercício finan-
ceiro de 2017, fonte 227 - recursos das empresas estatais, Materiais,
Materiais Diversos. Modalidade, tipo de licitação e regime de execu-
ção: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2016 - EMAP- EMAP e respec-
tivos anexos que a este integram, independentemente de transcrição, sub-
metendo-se as partes às disposições constantes da Lei Federal n° 8.666/
1993. Data da assinatura: 11/01/2017. Publique-se. São Luís, 17 de Janei-
ro de 2017. IGOR LEONARDO GOMES DE ALBUQUERQUE,
Assessor Administrativo IV, Matrícula nº 0298.

EMPRESA   MARANHENSE   DE   SERVIÇOS   HOSPITALARES
EMSERH

RESENHA DO CONTRATO DE Nº 03/2017 - DC/EMSERH. QUE
ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA MARANHENSE DE SERVI-
ÇOS HOSPITALARES - EMSERH E A EMPRESA MERCURIO
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
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LTDA. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55.536/2016/
EMSERH; OBJETO: Contratação de empresa especializada em for-
necimento de reagentes para realização de exames de imunologia com
metodologia compatível por Quimioluminescência, Eletroquimio-
luminescência ou Fluorimetria, pacto adjeto de comodato, para o Insti-
tuto Oswaldo Cruz/ Laboratório Central de Saúde Pública do Maranhão
(IOC/LACEN-MA); VALOR DO CONTRATO: Pelo objeto deste
Contrato, a Contratante pagará à Contratada a importância de R$
1.136.600,00 (hum milhão cento e trinta e seis mil e seiscentos reais);
PRAZO: O prazo de vigência do instrumento contratual será de 12
(doze) meses, condicionado à entrega de seu objeto; DATA DA AS-
SINATURA DO CONTRATO: 11.01.2017; UNIDADE ORÇA-
MENTÁRIA: 21202; UNIDADE: EMSERH/LACEN; DESPESA:
4.3.02.03.40; BASE LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/1993; CON-
TRATANTE: Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares -
EMSERH; CONTRATADA: Mercurio Comercio de Produtos Mé-
dicos Hospitalares Ltda; ASSINATURAS: Pela Contratante, Sra.
Ianik Rafaela Lima Leal - Presidente da EMSERH e o Sr. José Lúcio
Campos Reis - Diretor Financeiro/EMSERH, pela Contratada, Sr.
José Almeida Cavalcante. São Luís (MA), 13 de Janeiro de 2017.
IANIK RAFAELA LIMA LEAL - Presidente da EMSERH.

RESENHA DO CONTRATO DE Nº 04/2017 - DC/EMSERH. QUE
ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA MARANHENSE DE SERVI-
ÇOS HOSPITALARES - EMSERH E A EMPRESA DIAGNOCEL
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.REF. PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº. 55.536/2016/EMSERH; OBJETO:
Contratação de empresa especializada em fornecimento de reagentes
para realização de exames de imunologia com metodologia compatível
por Quimioluminescência, Eletroquimioluminescência ou Fluorimetria,
pacto adjeto de comodato, para o Instituto Oswaldo Cruz/ Laboratório
Central de Saúde Pública do Maranhão (IOC/LACEN-MA); VALOR
DO CONTRATO: Pelo objeto deste Contrato, a Contratante pagará
à Contratada a importância de R$ 2.951.500,00 (dois milhões novecen-
tos e cinquenta e um mil e quinhentos reais); PRAZO: O prazo de
vigência do instrumento contratual será de 12 (doze) meses, condicio-
nado à entrega de seu objeto; DATA DA ASSINATURA DO CON-
TRATO: 13.01.2017; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21202; UNI-
DADE: EMSERH/LACEN; DESPESA: 4.3.02.03.40; BASE LEGAL:
Lei Federal n.º 8.666/1993; CONTRATANTE: Empresa Maranhense
de Serviços Hospitalares - EMSERH; CONTRATADA: Diagnocel
Comercio e Representações Ltda; ASSINATURAS: Pela Contratante,
Sra. Ianik Rafaela Lima Leal - Presidente da EMSERH e o Sr. José
Lúcio Campos Reis - Diretor Financeiro/EMSERH, pela Contratada,
Sr. Clairton Moraes Pacheco. São Luís (MA), 13 de Janeiro de 2017.
IANIK RAFAELA LIMA LEAL - Presidente da EMSERH.

PREFEITURA    MUNICIPAL    DE   HUMBERTO    DE   CAMPOS  -  MA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2017 -  PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO Nº 001/2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 001/
2017.1. PARTES: Prefeitura Municipal de Humberto de Campos-MA,
por intermédio da Secretaria Municipal de Administraçãoe a em-
presa POSTO MORROS LTDA-ME, CNPJ: 03.656.588/0003-96.
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de combustível
para as necessidades da Prefeitura de Humberto de Campos - MA.
VIGENCIA: Até 180 (cento e oitenta) dias. VALOR DO CON-
TRATO: R$ 100.950,00 (cem mil novecentos e cinquenta
reais).MODALIDADE: Dispensa de Licitação, com FUNDAMENTA-
ÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93, RECURSOS: Próprios. ASSINATU-
RAS: Fernanda Costa Cardoso e Luciano Azevedo Marques Filho.
Humberto de Campos-MA, 12 de janeiro de 2017.MARIANA REBECKA
GUIMARÃES BEZERRA - Procuradora Geral - OAB/MA 12.572

EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2017 - PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO Nº 001/2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 001/
2017.2. PARTES: Prefeitura Municipal de Humberto de Campos- MA,
por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa POS-

TO MORROS LTDA-ME, CNPJ: 03.656.588/0003-96. OBJETO:
Contratação de empresa para aquisição de combustível para as neces-
sidades da Prefeitura de Humberto de Campos - MA. VIGENCIA:
Até 180 (cento e oitenta) dias. VALOR DO CONTRATO: R$
100.950,00 (cem mil novecentos e cinquenta reais). MODALIDA-
DE: Dispensa de Licitação, com FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei
8.666/93, RECURSOS: Próprios. ASSINATURAS: Mariana
Andrade Bogea Lins e Luciano Azevedo Marques Filho. Humberto
de Campos - MA, 12 de janeiro de 2017.MARIANA REBECKA
GUIMARÃES BEZERRA - Procuradora Geral - OAB/MA 12.572

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   PORTO   RICO   DO
MARANHÃO

RESENHA DO CONTRATO. PARTES: CONTRATO QUE EN-
TRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
RICO DO MARANHÃO E NELMA DE JESUS CRUZ. OBJETO:
O LOCADOR se obriga, neste ato, a dar em locação ao LOCATÁRIO
o imóvel de sua propriedade, localizado no Edifício Office Tower, na
Sala 925, 9º andar, São Luís-MA. Locado à locatária para fins especifi-
co de instalação e funcionamento do escritório de representação do
Município em São Luís. ÂMPARO LEGAL: Art. 24, inc. X da Lei N.º
8.666/93. VALOR TOTAL: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). VIGÊN-
CIA: 12 (doze) meses, com início a partir da assinatura do contrato.
ASSINATURA: Tatyana Andrea Mendes Sereno - Prefeita Municipal
de Porto Rico do Maranhão. NELMA DE JESUS CRUZ - Locador.
Porto Rico do Maranhão, 16/01/2017.

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   BALSAS - MA

EXTRATO DE CONTRATO. RESENHA DO CONTRATO Nº 001/
2017. RESULTANTE PREGÃO PRESENCIAL SRP 017/2016. ATA
DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2016. PARTES: Município de
Balsas, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social,
Trabalho e Emprego e a empresa J V FORTALEZA NETO inscrita no
CNPJ sob o nº 03.831.893/0001-05. OBJETO: O presente contrato
tem por objeto a prestação de serviços funerários de interesse da Secre-
taria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego. DATA
DA ASSINATURA: 02/01/2017. VALOR CONTRATUAL: Pelo for-
necimento do objeto ora contratado, a contratante pagará à contratada
o valor total de R$ 71.550,00 (setenta e um mil quinhentos e cinquenta
e reais) conforme descrição dos produtos em anexo. DOTAÇÃO OR-
ÇAMENTÁRIA: 02.04;2365;3.3.90.32.00. DA VIGÊNCIA: O presente
contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência durante 90
(noventa) dias. BASE LEGAL: Este contrato tem como amparo legal a
licitação na modalidade Pregão Presencial N° 017/2016 - CPL, Ata de Registro de
Preços 013/2016 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/1993 e
suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de
preços apresentada passa a integrar este contrato. FORO: Comarca de Balsas.
ASSINATURAS: Vivianne Martins Coelho e Silva (Contratante) e
João Vieira Fortaleza Neto (Contratado).

RESENHA DO CONTRATO Nº 002/2017. RESULTANTE PRE-
GÃO PRESENCIAL SRP 015/2016. ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇO Nº 013/2016. PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,
através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa CARAMORI
CHURRASCARIA E RESTAURANTE LTDA-ME inscrita no CNPJ
sob o nº 08.738.471/0001-03. OBJETO: O presente contrato tem por
objeto o fornecimento de marmitex destinados à Secretaria Municipal
de Saúde, consoante descrito no Anexo I deste Contrato. DATA DA
ASSINATURA: 05/01/2017. VALOR CONTRATUAL: Pelo forneci-
mento do objeto ora contratado, a contratante pagará à contratada o
valor total de R$ 152.240,00 (cento e cinquenta e dois mil duzentos e
quarenta reais) conforme descrição dos produtos. DOTAÇÃO OR-
ÇAMENTÁRIA: 02.06;2265.3.3.90.30.00; 02.06;2266.3.3.90.30.00.
DA VIGÊNCIA: O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assi-
natura e terá vigência de 90 (noventa) dias. BASE LEGAL: Este con-
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trato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Presencial
N° 015/2016 - CPL, Ata de Registro de Preços 013/2016 e rege-se
pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/1993 e suas alterações
posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços
apresentada passa a integrar este contrato. FORO: Comarca de Balsas.
ASSINATURAS: Luís Flávio de Lima Coelho (Contratante) e
Ademir Antônio Caramori (Contratado).

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   JATOBÁ  -  MA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 029/2016/SECDE/PMJ. REFE-
RÊNCIA: Processo Administrativo nº 022/2016/SECDE - ORGÃO:
Prefeitura Municipal de Jatobá-MA/Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Economico. OBJETO: Contratação de empresa especi-
alizada nos serviços de engenharia para execução dos serviços de cons-
trução do Portal de entrada da cidade de Jatobá-MA. Objeto do Convê-
nio nº 798905/2013/MTURISMO/CAIXA, em conformidade com o
Anexo I e Propostas de Preços. AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/
93 e suas posteriores alterações. MODALIDADE: Tomada de Preço nº
005/2016/CPL-VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, VALOR: R$
248.278,50 (Duzentos e quarenta e oito mil, duzentos e setenta e oito reais
e cinquenta centavos), SIGNATÁRIO: Francisca Consuelo Lima da Silva,
Prefeita Municipal de Jatobá pela CONTRATANTE; CONTRATADA:
CRISTAL SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA-ME - CNPJ nº
21.185.927/0001-13, representada pelo Sr. Lindomar Pereira de Sá, porta-
dor do CPF nº 089.056.573-20. TRANSCRIÇÃO: Transcrito em Livro Próprio
da Prefeitura Municipal de Jatobá. Jatobá-MA, 29 de dezembro de 2016,
FRANCISCA CONSUELO LIMA DA SILVA - Prefeita Municipal.

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   LAGOA   DO   MATO - MA

EXTRATO DE CONTRATO. TOMADA DE PREÇOS Nº  010/2016.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato - MA -
CNPJ: 01.613.315/0001-77. CONTRATADA: A. C. AUSTRÍACO
FILHO - ME - CNPJ: 23.889.222/0001-02 OBJETO: Contratação de
Empresa Para Prestação de Serviços na Área de Gestão Administrati-
va, Financeira e Contábil para atender as necessidades da Prefeitura
Municipal de Lagoa do Mato. VALOR DO CONTRATO: R$
502.000,00 (Quinhentos e Dois Mil Reais). VIGÊNCIA: 12 (doze)
meses. Data da Assinatura: 10 de janeiro de 2017. Assinaram: Pela
Contratante: Alexsandre Guimarães Duarte - RG nº 1.463.839 SSP/PI e
CPF nº: 685.864.003-78-Prefeito Municipal de Lagoa do Mato. Pela
Contratada: Antônio Carlos Austríaco Filho - RG:1.512.795 - SSP - MA
e CPF nº 522.701.813-87 - Administrador.

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   PERITORÓ - MA

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATANTE: Prefeitura Muni-
cipal de Peritoró. CONTRATADO(A) VITORINO NET LTDA. Con-
trato nº 20160375. ORIGEM: Pregão Presencial nº 00026/2016, OB-
JETO: Contratação de Empresa para Fornecimento de Internet com
Link Dedicado por Meio de Fibra Ótica para Atender as Necessida-
des do Município de Peritoró/MA. VALOR: 59.520,00 (Cinquenta e
Nove Mil Quinhentos e Vinte Reais). PROGRAMA DE TRABA-
LHO: Exercício 2016 Atividade 0220.041220020.2.006 Manutenção
e Funcionamento Secretaria Municipal Administração, Finanças e
Gestão, Classificação Econômica 3.3.90.39.00 Outros Serviços de
Terceiros Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 22 de dezembro de 2016 a 30
de dezembro de 2016. Peritoró/MA, 04 de janeiro de 2017.
JOZIAS LIMA OLIVEIRA - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATANTE: Secretaria Muni-
cipal de Educação. CONTRATADO(A) VITORINO NET LTDA. Con-
trato nº 20160376. ORIGEM: Pregão Presencial nº 00026/2016, OBJE-
TO: Contratação de Empresa para Fornecimento de Internet com Link
Dedicado por Meio de Fibra Ótica para Atender as Necessidades do Mu-
nicípio de Peritoró/MA. VALOR: 18.000,00 (Dezoito Mil Reais). PRO-

GRAMA DE TRABALHO: Exercício 2016 Atividade 0301.
121220020.2.027 Manutenção e Funcionamento das Atividades da
Secretaria Municipal Educação, Classificação Econômica 3.3.90.39.00 Ou-
tros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 22 de dezembro de
2016 a 30 de dezembro de 2016. Peritoró/MA, 04 de janeiro de 2017.
JOZIAS LIMA OLIVEIRA - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATANTE: Fundo Man. e Des.
Educ. Bás. Val. Prof. Educação.  CONTRATADO(A) VITORINO
NET LTDA. Contrato nº 20160376. ORIGEM: Pregão Presencial nº
00026/2016, OBJETO: Contratação de Empresa para Fornecimento
de Internet com Link Dedicado por Meio de Fibra Ótica para Atender
as Necessidades do Município de Peritoró/MA. VALOR: 41.520,00
(Quarenta e Um Mil e quinhentos e vinte Reais). PROGRAMA DE
TRABALHO: Exercício 2016 Atividade 0303.123610188.2.041 Ma-
nutenção do Ensino Fundeb 40%, Classificação Econômica 3.3.90.39.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 22 de dezembro
de 2016 a 30 de dezembro de 2016. Peritoró/MA, 04 de janeiro de 2017.
JOZIAS LIMA OLIVEIRA - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATANTE: Fundo Municipal
de Saúde. CONTRATADO(A) VITORINO NET LTDA. Contrato nº
20160378. ORIGEM: Pregão Presencial nº 00026/2016, OBJETO:
Contratação de Empresa para Fornecimento de Internet com Link De-
dicado por Meio de Fibra Ótica para Atender as Necessidades do
Município de Peritoró/MA. VALOR: 23.520,00 (Vinte e Três Mil
Quinhentos e Vinte Reais). PROGRAMA DE TRABALHO: Exercí-
cio 2016 Atividade 0501.101220020.2.044 Manutenção e Funciona-
mento da Secretaria de Saúde, Classificação Econômica 3.3.90.39.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 22 de dezembro
de 2016 a 30 de dezembro de 2016. Peritoró/MA, 04 de janeiro de 2017.
JOZIAS LIMA OLIVEIRA - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATANTE: Fundo Municipal
de assistência Social. CONTRATADO(A) VITORINO NET LTDA.
Contrato nº 20160379. ORIGEM: Pregão Presencial nº 00026/2016,
OBJETO: Contratação de Empresa para Fornecimento de Internet com
Link Dedicado por Meio de Fibra Ótica para Atender as Necessidades do
Município de Peritoró/MA. VALOR: 18.000,00 (Dezoito Mil Reais).
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2016 Atividade
0601.081220020.2.060 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de
Assistência e Promoção Humana, Classificação Econômica 3.3.90.39.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 22 de dezembro
de 2016 a 30 de dezembro de 2016. Peritoró/MA, 04 de janeiro de 2017.
JOZIAS LIMA OLIVEIRA - Prefeito Municipal.

DECRETOS

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   PINHEIRO - MA

DECRETO Nº 04, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. DECRETA SITU-
AÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO - MA
PELO PRAZO DE 30 DIAS EM FUNÇÃO DA INTERRUPÇÃO
DE ATENDIMENTOS DE SAÚDE E LIMPEZA PÚBLICA NO
MUNICÍPIO. O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA,
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Constitui-
ção Federal, com amparo no artigo 71 da lei Orgânica do Município de
Pinheiro - MA, RESOLVE: CONSIDERANDO a ausência de transi-
ção administrativa entre gestão passada e o novo governo, que tomou
posse no dia primeiro de janeiro de 2017, imprescindível para tomar
conhecimento da situação administrativa e financeira do município de
Pinheiro. CONSIDERANDO o relatório preliminar da comissão de
levantamento situacional apontou um caos administrativo deixado nos
três últimos meses de gestão, inclusive com a saúde pública, diante do
iminente prejuízos no atendimento perante os postos de saúde e no
próprio hospital municipal, com graves riscos para a preservação da
vida humana. CONSIDERANDO que a resolução da CIB/CIR que
definiu a gestão em saúde do Município de Pinheiro como plena e polo
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da Macroregião; CONSIDERANDO a deficiência das ações e serviços
de saúde no município de Pinheiro - MA e a situação dramática que foi
encontrada nos Hospital Dr. .Antenor Abreu e Hospital Municipal
Materno Infantil, com notório prejuízo do atendimento na rede hospi-
talar e das unidades do serviços de saúde, com grave risco para a pró-
pria preservação da vida humana; CONSIDERANDO o relatório de
visita realizado pelo Ministério Público do Estado do Maranhão, o
qual constatou a precariedade no atendimento público em hospitais
municipais no fim da gestão anterior. CONSIDERANDO que a de-
manda por atendimentos de internações, exames laboratoriais, Radio-
lógicos não podem, sob nenhuma hipótese ser suspensa, ainda que por
um dia, por ser o Município de Pinheiro Polo da Região da Baixada
Maranhense; CONSIDERANDO o acúmulo de lixo nas vias urbanas,
pondo em sério risco a saúde da população, o meio ambiente e a
incolumidade pública, a proliferação de doenças endêmicas, e o
gerenciamento de situações de grave risco à coletividade; CONSIDE-
RANDO que os todos os atos da Administração Pública devem obede-
cer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência
e outros; CONSIDERANDO, ser imperativo que a Administração
Pública esteja norteada no eficiente e eficaz atendimento durante o
desempenho das ações políticas governamentais junto à população.
CONSIDERANDO, que é preciso oferecer uma solução imediata aos
usuários do SUS que buscam a rede municipal de saúde do Município
de Pinheiro até que se conclua o procedimento ordinário/licitatório de
contratação de acordo com a lei Federal nº 8.666/93; DECRETA: Art.
1º. Fica Decretado a existência de situação anormal, caracterizada como
"SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA" na Rede Municipal de Saúde. Art.
2º - Com base no Inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666 de 21.06.1993,
e considerando a urgência da situação vigente, ficam dispensados de
licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de
resposta à situação de emergência nas searas de atendimento, internação,
cirurgias, exames, locomoção, insumos, aquisição de combustível para
veículos da Secretaria de Saúde, manutenção, medicamentos e reparos
e reformas no âmbito da saúde municipal. Parágrafo Único - Se estende
o presente decreto aos serviços de manutenção e conservação da limpe-
za pública municipal, restringindo-os às necessidades básicas para a
prestação dos serviços públicos essenciais. Art. 3º - O presente Decreto
vigorará pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos e
ininterruptos, prorrogáveis por igual período e contados a partir da carac-
terização da publicação. Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação. Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete da
Prefeitura Municipal de Pinheiro-MA, em 02 de janeiro de 2.017.
JOÃO LUCIANO SILVA SOARES - Prefeito Municipal

PREFEITURA    MUNICIPAL   DE   PEDRO   DO   ROSÁRIO - MA

DECRETO Nº 005, 05 DE JANEIRO DE 2017. DISPOE SOBRE A
NOMEAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO NO
MUNICIPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO-MA. O Prefeito Munici-
pal de Pedro do Rosário, Estado do Maranhão, usando de suas atribui-
ções legais, consoante as normas gerais de Direito Público  e na forma
do  Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, DECRETA: Art. 1º
Fica nomeado o Pregoeiro e a respectiva Equipe de Apoio para a reali-
zação  de licitações na modalidade Pregão, no âmbito do Poder Execu-
tivo deste Município de Pedro do Rosário , conforme  identificado
pelos seguintes servidores: I - HERBERT COSTA PENHA JUNIOR -
Pregoeiro - RG Nº 0429901820114 SESP-MA; CPF Nº 334.726.103-
87, ocupante do Cargo em Comissão conforme Portaria nº 14/2017. II-
ELIZETE PINTO RAPOSO - Membro da Equipe de Apoio - RG nº
000112236399-8 SSP-MA; CPF Nº 917.884.123-20, Servidora   ocu-
pante do Cargo Efetivo conforme Matrícula nº  450 III -  SANDRA
MARIA CUTRIM SILVA -  Membro da Equipe de Apoio - RG nº
041507762011-6 SSP-MA; CPF Nº 494.385.573-34, Servidora   ocu-
pante  do Cargo Efetivo conforme Matrícula nº  1639 IV - ELIROZE
ARAÚJO MOREIRA - Membro da Equipe de Apoio - RG nº
000072166597-7  SSP-MA; CPF Nº 951.909.103-34  , Servidora  ocu-
pante do Cargo Efetivo conforme Matrícula nº  429 Art. 2º Caberá o

Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio, recebimento das propostas e
lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação. Art. 3º Fica  o
Pregoeiro autorizado a desempenhar ações típicas da função, tais como
habilitação e adjudicação do objeto do certame, ao licitante vencedor,
entre outras. Art. 4º O pregoeiro e a respectiva Equipe de Apoio, por
seus membros, não serão remunerados pelo exercício das respectivas
funções, sendo os serviços considerados como relevantes ao interesse
público. Art. 5º Este Decreto entrara  em vigor na data da sua Publica-
ção, revogadas as disposições em contrário. Dê-se ciência, publique-
se, cumpre-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Pedro do Rosário
(MA), aos cinco dias do mês de janeiro de dois mil e dezesseis.
RAIMUNDO ANTONIO SILVA BORGES - Prefeito Municipal.

DECRETO Nº 006, 05 DE JANEIRO DE 2017. DISPOE SOBRE A
NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
- CPL DO MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO-MA. O Prefeito
Municipal de Pedro do Rosário, Estado do Maranhão, usando de suas
atribuições legais, consoante às normas gerais de Direito Público e na
forma do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado a Comissão Permanente de Licitação - CPL, no
âmbito do Poder Executivo deste Município de Pedro do Rosário,
conforme identificado pelos seguintes servidores: I - HERBERT COS-
TA PEREIRA JUNIOR - Presidente - RG Nº 0429901820114 SESP-
MA; CPF Nº 334.726.103-87, ocupante do Cargo em Comissão con-
forme Portaria nº 14/2017. II- ELIZETE PINTO RAPOSO - Membro
da CPL - RG nº 000112236399-8 SSP-MA; CPF Nº 917.884.123-20,
Servidora   ocupante do Cargo Efetivo conforme Matrícula nº  450 III
-  SANDRA MARIA CUTRIM SILVA -  Membro da CPL - RG nº
041507762011-6 SSP-MA; CPF Nº 494.385.573-34, Servidora   ocu-
pante  do Cargo Efetivo conforme Matrícula nº  1639 IV - ELIROZE
ARAÚJO MOREIRA - Membro da CPL - RG nº 000072166597-7
SSP-MA; CPF Nº 951.909.103-34  , Servidora  ocupante do Cargo
Efetivo conforme Matrícula nº  429 Art. 2º Caberá ao Presidente e
respectiva CPL, recebimento das propostas e lances, a análise de sua
aceitabilidade e sua classificação. Art. 3º Fica o Presidente autorizado a
desempenhar ações típicas da função, tais como habilitação e adjudica-
ção do objeto do certame, ao licitante vencedor, entre outras. Art. 4º O
Presidente e os respectivos membros da CPL, não serão remunerados
pelo exercício das respectivas funções, sendo os serviços considerados
como relevantes ao interesse público. Art. 5º Este Decreto entrara em
vigor na data da sua Publicação, revogadas as disposições em contrário. Dê-
se ciência, publique-se, cumpre-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Pedro
do Rosário (MA), aos cinco dias do mês de janeiro de dois mil e dezesseis.
RAIMUNDO ANTONIO SILVA BORGES - Prefeito Municipal.

PREFEITURA    MUNICIPAL   DE   LAGOA   DO   MATO - MA

DECRETO Nº 123/2017, DE 10 DE JANEIRO DE 2017. Dispõe
sobre o recadastramento dos servidores públicos municipais da Admi-
nistração Direta do Poder Executivo e dá outras providências.O PRE-
FEITO MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO - MA, no uso de suas
atribuições legais a que se refere o art. 88, VII e XIII, da Lei Orgânica do
Município, e com fundamento no art. 13, § 5º eno art. 150, XXVII da
Lei Complementar nº 392/2008 e no Decreto nº 363/2009, e CONSI-
DERANDO a necessidade de atualização periódica dos dados cadastrais
do pessoal em atividade com o escopo de traçar políticas desvaloriza-
ção do servidor público, bem como para adequar a distribuição dos
recursos humanos da Administração Direta e Autárquica, CONSIDE-
RANDO a necessidade de zelar pelo interesse público, mormente no
que tange à proteção do Erário, através do controle dos gastos com
pessoal, DECRETA: Art. 1º. Os servidores públicos em atividade da
Administração Direta do Poder Executivo deverão se recadastrar, nas
condições definidas neste Decreto, com a finalidade de promover a
atualização de seus dados. Art. 2º. O período de recadastramento dar-
se-á impreterivelmente nos dias úteis de 23/01/2017 a 31/01/2017. Art.
3º. O recadastramento dar-se-á mediante o comparecimento do servi-
dor junto ao seu órgão de lotação, munido da cópia dos seguintes
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documentos: I - documento de identidade reconhecido legalmente em
território nacional, com fotografia; II - título de eleitor e comprovante
de votação da última eleição; III - cadastro nacional de pessoa física -
CPF; IV - certificado de reservista ou dispensa de incorporação, sedo
sexo masculino; V - comprovante de residência atualizado; VI - com-
provante de conclusão de habilitação exigida para ocargo, devidamente
reconhecida pelo sistema federal ou pelos sistemas estaduais de ensi-
no, conforme o caso, indicando o ano do concurso que o submeteu.
VIII- PORTARIA DE NOMEAÇÃO E LOTAÇÃO IX - comprovan-
te de registro em órgão de classe, quando se tratar de profissão regula-
mentada; X - certidão de casamento, quando for o caso; XI - documen-
to de identidade reconhecido legalmente em território nacional, com
fotografia, ou certidão de nascimento dos dependentes legais,se hou-
ver, e documento que comprove legalmente a condição de dependência;
XII- cartão de vacinação dos filhos menores até 06 anos, se for o caso;
XIII - comprovante de escolaridade dos dependentes até 14anos, se for
o caso. § 1 º. Além dos documentos elencados no art. 3º, o servidor
deverá: I - apresentar 01 (uma) foto 3x4 recente. II - responder aos
questionamentos do recadastrador. § 2º. As cópias dos documentos
referidos neste artigo seguirão padrão previamente definido no ANE-
XO deste Decreto. Art. 4º. O recadastramento de que cuida este Decre-
to será coordenado pela Secretaria Municipal de Administração e reali-
zado junto ao órgão de pessoal da Secretaria onde é lotado o servidor,

conforme cronograma a ser posteriormente divulgado no Porta-Voz.
Art. 5º. O servidor público que, sem justificativa, deixar de se recadastrar
no prazo que vier a ser estabelecido terá suspenso o pagamento dos
seus vencimentos, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. Parágra-
fo único. O pagamento a que se refere o "caput"deste artigo será
restabelecido quando da regularização do recadastramento na forma
determinada por este Decreto. Art. 6º. Responderá nos termos da legis-
lação pertinente, o servidor público que ao se recadastrar prestar infor-
mações incorretas ou incompletas. Art. 7º. A Secretaria Municipal de
Administração, no prazo de 60 (sessenta) dias contados do término do
recadastramento, apresentará o relatório final ao Prefeito. Parágrafo
único. As conclusões alcançadas pela Secretaria Municipal de Admi-
nistração, após o processamento dos dados colhidos ao longo do
recadastramento, servirão de base para a tomada das providências cabí-
veis, inclusive para fins de preservação e restituição ao Erário, bem como
para apuração de FORMULÁRIO DE RECADASTRA MENTO DO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL responsabilidades, observados
os procedimentos legais. Art. 8º. A Secretaria Municipal de Administra-
ção editará as instruções complementares a este Decreto para assegurar a
efetividade do recadastramento. Art. 9º. Revogados os atos em contrário.
Prefeitura Municipal de LAGOA DO MATO-MA, 10 de janeiro de 2017.
ALEXSANDRE GUIMARÃES DUARTE - Prefeito Municipal.

FORMULÁRIODERECADASTRAMENTODO SERVIDORPÚBLICOMUNICIPAL 

MATRÍCULA NOME 

DATA NASCIMENTO NATURALIDADE NACIONALIDADE 

RAÇA SEXO 
(  ) M  (  ) F 

TIPO SANGUÍNEO POSSUI DEFICIÊNCIA 
(  ) Sim   ( ) Não 

TIPO DE DEFICIÊNCIA 

DOCUMENTOS 

CPF(MF) RG ÓRGÃOEMISSOR DATA EMISSÃO PIS/PASEP 

TÍTULOELEITOR              ZONA SEÇÃO CTPS     SÉRIE DATA 
EMISSÃO 

CNHNº CATEGORIA 

RESERVISTA                     ÓRGÃORESERVISTA      DATA  EMISSÃO  

ENDEREÇO 

LOGRADOURO NÚMERO 

COMPLEMENTO BAIRRO CEP 

CIDADE UF TELEFONE CELULAR E-MAIL 

DADOSFUNCIONAIS 

DATA ADMISSÃO TIPOSERVIDOR 
( ) Efetivo   (  ) Comissionado   ( ) Cedido 

ÓRGÃODECESSÃO 

CARGOCONCURSO CARGO/FUNÇÃOQUE EXERCE ATUALMENTE LOTAÇÃOATUAL 

GRAU DE INSTRUÇÃO 
() Fundamental Incompleto                                               ( ) Superior Completo 
() Fundamental Completo                                                 () Mestrado Incompleto 
() Ensino Médio Incompleto                                              ( ) Mestrado Completo 
() Ensino Médio Completo                                                ( ) Doutorado Incompleto 
() Superior Incompleto                                                      ( ) Doutorado Completo 

CURSODE FORMAÇÃO/GRADUAÇÃO ÁREA DE FORMAÇÃO/LICENCIATURA 

ANEXO: I - Formulário de Recadastramento
ANEXO: II - Declaração de Bens
ANEXO: III - Declaração de Não Acumulação de Cargos
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ANEXO: II

DECLARAÇÃO  DE  BENS

Eu,___________________________________________________, brasileiro(a), estado civil, portador (a)  do RG nº_________________________,
e do CPF nº______________________________________ ,residente e domiciliado(a), DECLARO para os devidos fins que até apresente data
o meu patrimônio é constituído pelos bens arrolados a seguir:

Lagoa do Mato/MA, _____ de _________________ de2017

___________________________________________________
Assinatura do Servidor

ANEXO:  III

DECLARAÇÃO  DE  NÃO  ACUMULAÇÃO  DE  CARGOS

Eu,___________________________________________________ ,brasileiro(a), estado civil, portador(a)  do     RG     nº ____________________
e do CPF nº ________________________ , residente e domiciliado(a), DECLARO, para fins de direito,QUE NÃO EXERÇO cargo, função ou
emprego público junto à administração pública direta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias
e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público, de conformidade com os incisos XVI e XVII do art.37,da Constituição
Federal de 1988. DECLARO, outro ssim, QUE NÃO PERCEBO proventos de aposentadoria de corrente do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da
Constituição Federal, que seja inacumulável, com a carreira que atualmente ocupa junto a esta municipalidade. DECLARO, mais, estar ciente de
que devo comunicar à Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato/MA, qualquer alteração que venha a ocorrer em minha vida funcional que não atenda
às determinações legais vigentes relativamente à acumulação de cargos, sob pena de responder processo administrativo disciplinar.

DECLARO, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa é crime previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, sujeitando-me às penas da
lei, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

DECLARO, por fim, que tomo ciência de toda a legislação supra referida.

Lagoa do Mato/MA, _____ de _________________ de2017

___________________________________________________
Assinatura do Servidor

 
________________________________________________ 

Assinatura do Servidor 
Assinatura do Servidor Público 

DATADO RECADASTRAMENTO 
_________/____     /_______ //______________ 

 
_______________________________________________ 

Assinatura do Recadastrador 
Servidor Responsável pela análise dos dados 

 
 
 

Visto do Secretário Municipal de Administração 

ANEXO: I

Documentos a serem apresentados na Secretaria Municipal de Administração: - Formulário de Recadastramento do Servidor Público
Municipal; -Declaração de bens; - Declaração de não acúmulo de cargos; - Fotocópia do Comprovante de residência atualizado (outubro/
novembro/dezembro); -Fotocópia de todos os documentos (RG,CPF,PIS/PASEP, Título de Eleitor,Certidão de Nascimento ou
Casamento,CNH,Reservista,CarteiradoConselho,DiplomadeGraduação/Formação,CertidãodeNascimento ou dos dependentes,Cartão de
vacinação ou Comprovante de Escolaridade dos dependentes); - 01(uma)foto3x4recente.

NR Descrição do Bem Valor R$ 

01   

02   

03   

04   

05   

06   

07   
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ERRATAS

SECRETARIA   DE   ESTADO   DA   INFRAESTRUTURA

ERRATA NO EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº. 040/2016 - CSL/
SINFRA. A COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL/
SINFRA COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE A CONCOR-
RÊNCIA Nº. 040/2016, CSL/SINFRA, OBJETIVANDO CON-
TRA- TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABO-
RAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIADADE TÉCNICA, ECO-
NÔMICA E AMBIENTAL EVTA- DAS OBRAS DE RECONS-
TRUÇÃO E MELHORIAS NA MA-006, TRECHO: ENTR. BR-
222/ALTO PARNAIBA, QUE FORMARÁ O "CORREDOR DE
TRANSPORTE E INTEGRAÇÃO SUL-NORTE.

1º - página 01

Onde se lê:  
ENTREGA DOS ENVELOPES: 20 DE DEZEMBRO DE 2016, 
ÀS 09:00 HORAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO 
ESTADO DO MARANHÃO, NO EDIFÍCIO CLODOMIR MILET 
– 1º ANDAR, NA AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, 
S/Nº, CALHAU – SÃO LUÍS – MA. 
Leia-se:  
ENTREGA DOS ENVELOPES: 02 DE FEVEREIRO DE 2017, 
ÀS 09:00 HORAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO 
ESTADO DO MARANHÃO, NO EDIFÍCIO CLODOMIR MILET 
– 1º ANDAR, NA AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, 
S/Nº, CALHAU – SÃO LUÍS – MA. 

2º - página 03 

Onde se lê:  
torna público para conhecimento dos interessados que às 09:00 
horas do dia 20 de dezembro de 2016 
Leia-se:  
torna público para conhecimento dos interessados que às 09:00 
horas do dia 02 de fevereiro de 2017 

3º - página 03 

Onde se lê:  2.1.2 DATA: 20/12/2016. 
Leia-se: 2.1.2 DATA: 02/02/2017. 

São Luís (MA), 17 de janeiro de 2017. JOSELENE FABIOLA
PINHEIRO SANTOS - Presidente em exercício da CSL/SINFRA.

SECRETARIA    DE    ESTADO    DE    AGRICULTURA
FAMILIAR

ERRATA. Processo nº 96.322/2016. Chamada Pública nº 005/2016
- Resultado Publicação D.O.E., de 16 de Agosto de 2016, pág. 13 e
14. Onde se lê: Município: Magalhães de Almeida. URP - Substi-
tuição de Copa. Agricultor: Francisco de Paulo Benício - CPF nº
242.477.583-49. URP - Sistema Tecnificado. Agricultor: Francisco
José Nunes - CPF nº 966.908.523-34 Lê-se: Município: Magalhães
de Almeida URP - Substituição de Copa Agricultor: Francisco José
Nunes - CPF nº 966.908.523-34 URP - Sistema Tecnificado Agricul-
tor: Francisco de Paulo Benício - CPF nº 242.477.583-49 Por equívoco
de digitação, fica corrigida a redação da publicação do resultado da Cha-
mada Pública nº 005/2016. São Luís, 17 de Janeiro de 2017. BRUNO
MOREIRA DE LIMA - Chefe da Assessoria Jurídica-OAB MA 14.073-
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar - SAF.

EMPRESA    MARANHENSE    DE    SERVIÇOS    HOSPITALARES
EMSERH

ERRATA. Na publicação do Extrato do Contrato nº 219/2016-DC/
EMSERH, referente ao Processo Administrativo nº 277.911/2016/
EMSERH, celebrado entre a Empresa Maranhense de Serviços Hos-
pitalares - EMSERH e o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvol-

vimento Executivo - IBADE (CNPJ Nº 23.985.753/0001-07), tendo
como objeto: "Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços para realizar seletivo público de residência médica visando à
prestação de serviços técnicos profissionais para provimento de vagas,
através de dispensa de licitação, conforme especificações e quantitati-
vos descritos neste instrumento", publicado no Diário Oficial do Es-
tado do Maranhão em data de 22/12/2016, em seu Caderno de Tercei-
ros. Onde se Lê: "REF. PROCESSO Nº 227.767/2016/EMSERH.",
Leia-se: "REF. PROCESSO Nº 277.911/2016/EMSERH.",
SIGNATÁRIA: IANIK RAFAELA LIMA LEAL - Presidente da
EMSERH, pela Contratante. São Luís (MA), 17 de Janeiro de 2016.
IANIK RAFAELA LIMA LEAL - Presidente da EMSERH.

POLÍCIA   MILITAR   DO   MARANHÃO - PMMA

ERRATA DE EDITAL Nº 01/2017-CSL/PMMA. PREGÃO
PRESENCIAL Nº 026/2016-CSL/PMMA. PROCESSO ADM Nº
276.679/2016 -PMMA. O PREGOEIRO, em razão de esclarecimento
acerca do Edital da licitação em referência, cujo objeto é a Contratação
de empresa especializada na comercialização de medicamentos e insumos
veterinários, material hospitalar, equipamentos de proteção individual
e outros para manutenção do plantel da PMMA, exercício de 2017: I -
No Edital item "7". Habilitação dos Licitantes, subitem "7.8" Outros
Documentos, alínea "d", ONDE SE LÊ: Certificado de Regularidade
de Pessoa Jurídica fornecido pelo Conselho de Medicina Veteriná-
ria, da região onde funciona a empresa licitante (Art. 27, da Lei
5.517, de 23 de outubro de 1968. LEIA-SE: Certificado de Regularida-
de de Pessoa Jurídica fornecido pelo MAPA (Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento), em conformidade com o Decreto nº 5.053, de 22
de abril de 2004. São Luís-MA, 17 de janeiro de 2017. Maj QOPM -
ADROALDO RABELO VELOSO - Pregoeiro da PMMA.

ESCRITURA

ARMAZÉM    MATEUS   S.A

ESCRITURA PARTICULAR DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DE
DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES,
EM DUAS SÉRIES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM
GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, PARA DISTRIBUI-
ÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS, DA ARMAZÉM
MATEUS S.A.Por este instrumento, as partes abaixo qualificadas
("Partes"):ARMAZÉM MATEUS S.A., sociedade anônima de capital
fechado com sede na Cidade de São Luis, Estado do Maranhão, na
Rodovia BR 135/Avenida Engenheiro Emiliano Macieira, nº 5, Depósi-
to, Bairro Maracanã, CEP. 65.099-090, inscrita no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº
23.439.441/0013-23 e com seus atos constitutivos devidamente arqui-
vados na Junta Comercial do Estado de Maranhão ("JUCEMA") sob o
NIRE nº 21300009795, neste ato representada na forma de seu Estatu-
to Social ("Emissora" ou "Companhia" e "Estatuto Social", respectiva-
mente); e PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira com sede na Cida-
de do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Améri-
cas, nº 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304 - Barra da Tijuca,
CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.343.682/0001-38,
neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, nomeada neste
instrumento, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada ("Lei nº 6.404/76" ou "Lei das Sociedades por Ações"),
para representar a comunhão dos interesses dos Debenturistas da pre-
sente emissão e doravante denominada simplesmente "Agente
Fiduciário"; ILSON MATEUS RODRIGUES, brasileiro, casado sob
o regime de separação total de bens, empresário, domiciliado à Av.
Maria Andreazza, n º 11, Cond. Maison Cristally Residence, Bairro
Turu, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, CEP 65.068-500,
portador da Cédula de Identidade RG 5071293-4-SSP/MA, e inscrito
no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPF/
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MF") sob o nº 225.840.133-04 ("Ilson"); TOCANTINS PARTICI-
PAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., sociedade empresária
limitada, com sede na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na
Avenida Daniel de La Touche, nº 73, Loja 01, Bairro Cohama CEP
65.074-115, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.603.379/0001-97, neste
ato representada na forma de seu Contrato Social ("Tocantins") EXITUS
HOLDING S.A., sociedade por ações com sede cidade de São Luis,
Estado do Maranhão, na Av Daniel de La Touche, nº73 Loja 03, Bairro
Cohama, CEP 65074-115, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 24.990.777/
0001-09, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social
("Exitus" e, em conjunto com Tocantins e Ilson, "Fiadores") RESOL-
VEM celebrar a presente "Escritura Particular da 2ª (segunda) Emissão
de debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries, da
espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, para dis-
tribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da
Instrução CVM nº 476/09 (conforme definição abaixo), da Armazém
Mateus S.A.", doravante denominada "Escritura", nos termos e condi-
ções abaixo aduzidos.1. AUTORIZAÇÃO1.1A presente Escritura é
firmada com base na autorização deliberada pela Assembleia Geral
Extraordinária ("AGE") da Companhia realizada em 26 de dezembro
de 2016. A fiança da Exitus foi aprovada pela Assembleia Geral Extra-
ordinária da Exitus realizada em 26 de dezembro de 2016 ("AGE
Exitus").2.REQUISITOS 2.1 A Emissão, conforme definida abaixo, e
a distribuição pública com esforços restritos de colocação, sob o regime
de garantia firme de subscrição ("Oferta Restrita"), nos termos da Ins-
trução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Ins-
trução CVM nº 476/09"), serão realizadas com observância dos seguin-
tes requisitos:2.1.1 Arquivamento e Publicação das Deliberações
Societárias 2.1.1.1 A AGE e a AGE Exitus serão devidamente arqui-
vadas na JUCEMA e publicadas no Diário Oficial do Estado do
Maranhão e no Jornal O Estado do Maranhão, conforme disposto no
inciso I do artigo 62 da Lei das Sociedades por Ações. 2.1.2Inscrição e
Registro da Escritura 2.1.2.1 Esta Escritura e seus eventuais adita-
mentos deverão ser inscritos na JUCEMA, conforme disposto do arti-
go 62, II, da Lei nº 6.404/76.  Vias originais ou digitalizadas desta
Escritura e de eventuais aditamentos, devidamente assinados, deverão
ser protocolados para registro pela Emissora na JUCEMA em até 10
(dez) Dias Úteis de sua celebração. Uma vez devidamente registrados
na JUCEMA, deverão ser enviados pela Emissora ao Agente Fiduciário,
em até 5 (cinco) Dias Úteis após o registro na JUCEMA, 1 (uma) via
digitalizada da Escritura e de seus eventuais aditamentos, contendo a
chancela digital comprovando o efetivo registro. 2.1.3.Registro da
Escritura e dos Contratos de Garantia no Registro de Títulos e
Documentos e Cartório de Registro de Imóveis 2.1.3.1.Em razão
da Fiança, a Escritura será protocolada para registro no Cartório de
Registro de Títulos e Documentos da Cidade de São Luis, Estado do
Maranhão e da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro
("Cartórios"), em até 10 (dez) Dias Úteis contado de sua celebração.
Uma vez devidamente registrados nos Cartórios, deverão ser enviados
pela Emissora ao Agente Fiduciário, em até 5 (cinco) Dias Úteis após o
registro nos Cartórios, 1 (uma) via original da Escritura e de seus even-
tuais aditamentos, devidamente registados nos Cartórios. 2.1.3.2 Em
virtude das garantias reais prestadas pela Emissora, nos termos do
artigo 62, III da Lei das Sociedades por Ações e artigos 129 e 130 da Lei
6.015/73, as Garantias Reais das Debêntures da 1ª Série e Garantias
Reais das Debêntures da 2ª Série (em conjunto, os "Contratos de Ga-
rantia") definidos na Cláusula 4.11 abaixo, bem como seus eventuais
aditamentos, serão protocolados para registro no Cartório de Registro
de Títulos e Documentos da Cidade de São Luis, Estado do Maranhão
e da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, sendo que o
Primeiro Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária CD São Luis
e eventuais aditamentos também serão registrados na matrícula nº 35.937
do 2° Cartório de Registro de Imóveis de São Luís-MA ("Imóvel São
Luís")e o Primeiro Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária
CD Davinópolis e eventuais aditamentos serão protocolados para re-
gistro nas matrículas nº 233 e 234 da Serventia Extrajudicial do Ofício
Único de Davinópolis-MA ("Imóvel Davinópolis", em conjunto com o

Imóvel São Luís, os "Imóveis") , em até 5 (cinco) Dias Úteis contado da
sua celebração. 2.1.3.3 Após realização dos respectivos registros dos
Contratos de Garantia, a Emissora deverá disponibilizar ao Agente
Fiduciário 1 (uma) via original dos Contratos de Garantia devidamente
registrados no prazo de até 05 (cinco) Dias Úteis contados da data dos
respectivos registros.2.1.4 Dispensa de Registro na CVM e Regis-
tro na ANBIMA. 2.1.4.1 A presente Oferta está automaticamente dis-
pensada de registro na CVM de que trata o artigo 19, caput, da Lei nº
6.385, de 7 de dezembro de 1976, tendo em vista que a colocação das
Debêntures junto a investidores será feita com esforços restritos de
distribuição, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM nº 476/09.2.1.4.2
A Oferta será registrada na Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiro e de Capitais   ANBIMA ("ANBIMA") exclusi-
vamente para fins de envio de informações para a base de dados da
ANBIMA, conforme disposto no artigo 1º, inciso I e §2º do Código
ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas
de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários ("Código
ANBIMA"), não sendo aplicáveis à Oferta as disposições constantes
no Código ANBIMA, exceto aquelas previstas em seu Capítulo V,
desde que expedidas as diretrizes específicas do Conselho de Regulação
e Melhores Práticas até a data de envio à CVM da comunicação de
encerramento da Oferta. 2.1.5 Depósito para Distribuição e Negoci-
ação 2.1.5.1As Debêntures serão depositadas para (i) distribuição no
mercado primário no MDA-Módulo de Distribuição de Ativos
("MDA"), administrado e operacionalizado pela CETIP S.A-Merca-
dos Organizados ("CETIP"); e (ii) negociação no mercado secundário
no Cetip21-Módulo de Títulos e Valores Mobiliários ("Cetip21"),
administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo a distribuição e as
negociações liquidadas financeiramente e as Debêntures custodiadas
eletronicamente na CETIP. 2.1.5.2 Não obstante o disposto na Cláusu-
la anterior, as Debêntures somente poderão ser negociadas entre Inves-
tidores Qualificados (conforme abaixo definidos) de acordo com o dis-
posto nos artigos 13 a 15 da Instrução CVM nº 476/09, depois de
decorridos 90 (noventa) dias contados de cada subscrição ou aquisição
pelo investidor, desde que cumpridas, pela Emissora, as exigências
dispostas no artigo 17 da Instrução CVM nº 476/09.2.1.5.3Conside-
ram-se "Investidores Qualificados" aqueles definidos no artigo 9º B da
Instrução CVM nº 539, de 13 de dezembro de 2013, conforme alterada
("Instrução CVM nº 539/13"), observado o disposto na Instrução CVM
n° 476/09 e na presente Escritura. 3.CARACTERÍSTICAS DA EMIS-
SÃO. 3.1Objeto Social da Emissora. 3.1.1 A Emissora tem como
objeto social o comércio, transporte e depósito de mercadorias listadas
no Estatuto Social da Emissora, a gestão de ativos intangíveis não -
financeiros e a representação comercial de mercadorias. 3.2 Número
da Emissão 3.2.1 Esta é a 2ª (segunda) emissão pública de debêntures
da Emissora ("Emissão"). 3 Número de Séries 3.3.1A Emissão será
realizada em 2 (duas) séries.3.4 Montante da Emissão3.4.1O mon-
tante total da Emissão será de R$100.000.000,00 (cem milhões de
reais), na Data de Emissão, conforme definida abaixo.3.5 Quantidade
de Debêntures 3.5.1 Serão emitidas 100.000.000 (cem milhões) de
debêntures ("Debêntures"), sendo 60.000.000 (sessenta milhões) de
Debêntures da 1ª série ("Debêntures da 1ª Série") e 40.000.000 (qua-
renta milhões) de Debêntures da 2ª série ("Debêntures da 2ª Série").3.6
Banco Liquidante e Escriturador 3.6.1 Atuará como banco liquidante
e escriturador o Banco Bradesco S.A., instituição financeira, com sede
na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, no núcleo administrativo
denominado Cidade de Deus, s/n°, Vila Yara, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 60.746.948/0001-12 ("Banco Liquidante" ou "Escriturador", con-
forme o caso). 3.7 Destinação dos Recursos 3.7.1 Osrecursos obti-
dos com a colocação das Debêntures serão destinados à: (i) R$ 35.
000.000,00 (trinta e cinco milhões reais) na ampliação do centro de
distribuição de Davinópolis, Estado do Maranhão, para depósito de
mercadorias (localizado nos Imóveis Davinópolis); (ii) R$40.000.000,00
(quarenta milhões de reais) na implantação de 1 (um) centro de distri-
buição específico para frios e congelados em Davinópolis, Estado do
Maranhão (localizado no Imóvel Davinópolis); e (iii) R$25.000.000,00
(vinte e cinco milhões de reais) na implantação de 1 (uma) nova loja no
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Bairro do Renascença, em São Luís, Estado do Maranhão. 3.8 Coloca-
ção e Procedimento de Distribuição3.8.1As Debêntures serão obje-
to de distribuição pública com esforços restritos de distribuição, sob o
regime de garantia firme de colocação, com intermediação do Banco
Bradesco BBI S.A., instituição financeira com estabelecimento na Ave-
nida Brigadeiro Faria Lima, nº 3064, 10º andar, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.271.464/0103-
43 ("Coordenador Líder") e serão destinadas exclusivamente à subscri-
ção por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Profissionais, obser-
vado o estabelecido no artigo 3º da Instrução CVM nº 476/09, bem
como os termos e condições do "Instrumento Particular de Distribui-
ção Pública, com Esforços Restritos de Distribuição de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real,
Sob Regime de Garantia Firme de Colocação, em Duas Séries, da 2ª
Emissão da Armazém Mateus S.A.", a ser celebrado entre o Coordena-
dor Líder e a Emissora ("Contrato de Colocação"). 3.8.1.1Consideram-
se "Investidores Profissionais" aqueles definidos no artigo 9º A da
Instrução CVM nº 539/13, observado o disposto na Instrução CVM n°
476/09 e na presente Escritura, incluindo, mas não se limitando a (i)
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil; (ii) companhias seguradoras e sociedades
de capitalização; (iii) entidades abertas e fechadas de previdência com-
plementar; (iv) pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimen-
tos financeiros em valor superior a R$10.000.000,00 (dez milhões de
reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de inves-
tidor profissional; (v) fundos de investimento; (vi) clubes de investi-
mento, desde que tenham a carteira gerida por administrador de carteira
de valores mobiliários autorizado pela CVM; (vii) agentes autônomos
de investimento, administradores de carteira, analistas e consultores de
valores mobiliários autorizados pela CVM, em relação a seus recursos
próprios; e (viii) investidores não residentes.3.8.2O plano de distribui-
ção seguirá o procedimento descrito na Instrução CVM nº 476/09,
conforme previsto no Contrato de Distribuição.  Para tanto, o Coorde-
nador Líder poderá procurar, no máximo, 75 (setenta e cinco) Investi-
dores Profissionais, sendo possível a subscrição ou aquisição por, no
máximo, 50 (cinquenta) Investidores Profissionais.3.8.3As Partes com-
prometem-se a não realizar a busca de investidores por meio de lojas,
escritórios ou estabelecimentos abertos ao público, ou com a utilização
de serviços públicos de comunicação, como a imprensa, o rádio, a
televisão e páginas abertas ao público na rede mundial de computado-
res, nos termos da Instrução CVM nº 476/09.3.8.4 O volume da Emis-
são não poderá ser aumentado em nenhuma hipótese. 3.8.5 A Emissora
obriga-se a: (i) não contatar ou fornecer informações acerca da Oferta
das Debêntures a qualquer investidor, exceto se previamente acordado
com o Coordenador Líder; e (ii) informar ao Coordenador Líder a mani-
festação de interesse de potenciais investidores na Oferta em até 1
(um) Dia Útil após o recebimento de referida manifestação.3.8.6Não
será constituído fundo de manutenção de liquidez e não será firmado
contrato de estabilização de preços com relação às Debêntures.3.8.7
No ato de subscrição e integralização das Debêntures, os Investidores
Profissionais assinarão declaração atestando estar cientes de que (i) a
Oferta não foi registrada perante a CVM; e (ii) as Debêntures estão
sujeitas a restrições de negociação previstas na regulamentação aplicá-
vel, em especial a Instrução CVM nº 476/09, e nesta Escritura. 3.8.8A
Emissora não poderá realizar, nos termos do artigo 9º da Instrução
CVM nº 476/09, outra oferta pública da mesma espécie de valores
mobiliários objeto da Oferta dentro do prazo de 4 (quatro) meses
contados da data do encerramento da Oferta, a menos que a nova oferta
seja submetida a registro na CVM. 3.8.9Não haverá preferência para
subscrição das Debêntures pelos atuais acionistas da Emissora e não
será concedido qualquer tipo de desconto pelo Coordenador Líder aos
investidores interessados em adquirir as Debêntures. 3.8.10 Não exis-
tirão reservas antecipadas, nem fixação de lotes mínimos ou máximos
para a Emissão. 4.CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES 4.1.
Características Básicas  4.1.1Valor Nominal nitário. 4.1.1.1 O valor
nominal unitário das Debêntures será de R$1,00 (um real) na Data de

Emissão, conforme definida abaixo ("Valor Nominal Unitário").  4.1.2
Data de Emissão 4.1.2.1 Para todos os fins e efeitos legais, a data de
emissão das Debêntures será 10 de janeiro de 2017 ("Data de Emis-
são").4.1.3 Prazo e Data de Vencimento 4.1.3.1Prazo e data de Venci-
mento da 1ª Série. O vencimento das Debêntures da 1ª Série ocorrerá ao
término do prazo de 8 (oito) anos contados da Data de Emissão, ven-
cendo-se, portanto, em 10 de janeiro de 2025 ("Data de Vencimento da
1ª Série"), ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado ou res-
gate total das Debêntures previstas nesta Escritura. Na ocasião do
vencimento, a Emissora se obriga a proceder ao pagamento das Debên-
tures da 1ª Série, pelo seu Valor Nominal Unitário, acrescido da Remu-
neração da 1ª Série, conforme definido abaixo, devida e calculada na
forma prevista nesta Escritura.  4.1.3.2 Prazo e data de Vencimento da
2ª Série. O vencimento das Debêntures da 2ª Série ocorrerá ao término
do prazo de 5 (cinco) anos contados da Data de Emissão, vencendo-se,
portanto, em 10 de janeiro de 2022 ("Data de Vencimento da 2ª Série"),
ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado ou resgate total das
Debêntures previstas nesta Escritura.  Na ocasião do vencimento, a
Emissora se obriga a proceder ao pagamento das Debêntures da 2ª
Série, pelo seu Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração da
2ª Série, conforme definido abaixo, devida e calculada na forma prevista
nesta Escritura.4.1.4 Forma e Emissão de Certificados 4.1.4.1 As De-
bêntures serão emitidas na forma nominativa e escritural, sem a emis-
são de cautelas ou certificados.4.1.5 Comprovação de Titularidade das
Debêntures 4.1.5.1Para todos os fins de direito, a titularidade das De-
bêntures será comprovada pelo extrato das Debêntures emitido pelo
Escriturador.  Adicionalmente, as Debêntures custodiadas eletronica-
mente na CETIP terão sua titularidade comprovada pelo extrato em
nome dos titulares das Debêntures ("Debenturistas") emitido pela
CETIP. 4.1.6 Conversibilidade e Permutabilidade 4.1.6.1  As Debên-
tures serão simples, não conversíveis em ações de emissão da Emisso-
ra, nem permutáveis em ações de outras sociedades ou por outros
valores mobiliários de qualquer natureza.4.1.7 Espécie 4.1.7.1 As De-
bêntures serão da espécie com garantia real, com garantia fidejussória
adicional, nos termos do artigo 58 da Lei n° 6.404/76, conforme altera-
da.4.2 Subscrição 4.2.1 Prazo de Subscrição. 4.2.1.1 As Debêntu-
res poderão ser subscritas a qualquer tempo, a partir da data de inicio
de distribuição e em conformidade com o item 3.8.1 acima. 4.2.2 Preço
de Subscrição 4.2.2.1 O preço de subscrição das Debêntures será seu
Valor Nominal Unitário ("Preço de Subscrição").4.3Integralização e
Forma de Pagamento 4.3.1 Todas as Debêntures serão integralizadas
em uma única data, à vista, em moeda corrente nacional, no ato de
subscrição ("Data de Integralização"), de acordo com as normas de
liquidação aplicáveis da CETIP.  4.4 Direito de Preferência 4.4.1
Não há qualquer direito de preferência na subscrição das Debêntu-
res.4.5 Atualização do Valor Nominal Unitário 4.5.1 Não haverá
atualização do Valor Nominal Unitário das Debêntures. 4.6 Remune-
ração 4.6.1 Remuneração da 1ª Série: A partir da Data de Integralização,
as Debêntures da 1ª Série farão jus a juros remuneratórios correspon-
dentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada da taxas médias
diárias dos depósitos interfinanceiros de 1 (um) dia, denominadas "Taxa
DI over extragrupo", expressas na forma percentual ao ano, base 252
(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (conforme definido na Escri-
tura de Emissão), calculada e divulgada diariamente pela CETIP no
informativo diário disponível em sua página da Internet (http://
www.cetip. com.br) ("Taxa DI"), acrescida de um spread ou, sobretaxa
de 3,30% (três inteiros e trinta centésimos por cento) ao ano, base 252
(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, ("Remuneração da 1ª Série").
A Remuneração da 1ª Série será calculada de forma exponencial e cumu-
lativa, pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, incidente sobre o
Valor Nominal Unitário ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário
apurado em conformidade com esta Escritura, desde a Data de
Integralização ou da data de pagamento da Remuneração da 1ª Série
imediatamente anterior, o que ocorrer por último, até a data do seu
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efetivo pagamento. J = VNe x ( FatorJuros - 1), onde: J = valor unitário
dos juros devidos no final de cada Período de Capitalização da 1ª Série,
calculado com 8 (oito) casas decimais sem arredondamento; VNe = Valor
Nominal Unitário, ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso,
informado/calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

FatorJuros = fator de juros composto pelo parâmetro de
flutuação acrescido de spread  calculado com 9 (nove) casas decimais,
com arredondamento, apurado da seguinte forma:

FatorJuros = FatorDI x FatorSpread

FatorDI= produtório das Taxas DI-Over, da data de início do
Período de Capitalização da 1ª Série, inclusive, até a data de cálculo
exclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento,
apurado da seguinte forma:
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onde:
k = número de ordem das Taxas DI-Over, variando de 1 (um)

até nDI;
nDI = número total de Taxas DI-Over, sendo "nDI" um núme-

ro inteiro;
TDIk= Taxa DI-Over, de ordem k, expressa ao dia, calculada

com 8 (oito) casas decimais com arredondamento, apurada da seguinte
forma:

onde:
K = 1, 2, ..., n;
DIk= Taxa DI-Over, de ordem k, divulgada pela CETIP, utili-

zada com 2 (duas) casas decimais
FatorSpread = sobretaxa de juros fixos, calculado com 9 (nove)

casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:

onde:

Spread = 3,3000;
DP = número de Dias Úteis entre a Data de Integralização  ou

data de pagamento da Remuneração da 1ª Série imediatamente anterior,
conforme o caso, e a data atual, sendo "DP" um número inteiro;

4.6.1.1 O cálculo da Remuneração da 1ª Série acima está sujeito às
seguintes observações:(i) o fator resultante da expressão [ 1+(TDIK)]
é considerado com 16 (dezesseis) casas decimais, sem arredondamento;
efetua-se o produtório dos fatores diários [1+ (TDIK)], sendo que a
cada fator diário acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis)
casas decimais, aplicando-se o próximo fator diário, e assim por diante
até o último considerado; (iii) uma vez os fatores estando acumulados,
considera-se o fator resultante "Fator DI" com 8 (oito) casas decimais,
com arredondamento; (iv) o fator resultante da expressão (FatorDI x
FatorSpread) é considerado com 9 (nove) casas decimais, com
arredondamento; e (v) a Taxa DI deverá ser utilizada considerando
idêntico número de casas decimais divulgado pela entidade responsável
pelo seu cálculo.4.6.1.2  Define-se "Período de Capitalização da 1ª Sé-

rie" como sendo o intervalo de tempo que se inicia na Data de
Integralização ou na data de pagamento da Remuneração da 1ª Série
imediatamente anterior, conforme o caso, e termina na data prevista do
efetivo pagamento da Remuneração da 1ª Série. 4.6.2 Remuneração da
2ª Série: A partir da Data de Integralização, as Debêntures da 2ª Série
farão jus a juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por
cento) da variação acumulada da taxas médias diárias dos depósitos
interfinanceiros de 1 (um) dia, denominadas "Taxa DI over extragrupo",
expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta
e dois) Dias Úteis (conforme definido na Escritura de Emissão), calcu-
lada e divulgada diariamente pela CETIP no informativo diário dispo-
nível em sua página da Internet (http://www.cetip.com.br) ("Taxa DI"),
acrescida de um spread ou, sobretaxa de 3,10% (três inteiros e dez
centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois)
Dias Úteis, ("Remuneração da 2ª Série" e, em conjunto com a Remune-
ração da 1ª Série, "Remuneração"). A Remuneração da 2ª Série será
calculada de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis, por
Dias Úteis decorridos, incidente sobre o Valor Nominal Unitário ou
sobre o saldo do Valor Nominal Unitário apurado em conformidade
com esta Escritura, desde a Data de Integralização ou da data de paga-
mento da Remuneração da 2ª Série imediatamente anterior, o que
ocorrer por último, até a data do seu efetivo pagamento.

J = VNe x ( FatorJuros - 1),

onde:
J = valor unitário dos juros devidos no final de cada Período de

Capitalização da 1ª Série, calculado com 8 (oito) casas decimais sem
arredondamento;

VNe = Valor Nominal Unitário, ou saldo do Valor Nominal
Unitário, conforme o caso, informado/calculado com 8 (oito) casas
decimais, sem arredondamento;

FatorJuros = fator de juros composto pelo parâmetro de
flutuação acrescido de spread  calculado com 9 (nove) casas decimais,
com arredondamento, apurado da seguinte forma:

FatorJuros = FatorDI x FatorSpread

FatorDI= produtório das Taxas DI-Over, da data de início do
Período de Capitalização da 1ª Série, inclusive, até a data de cálculo
exclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento,
apurado da seguinte forma:
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onde:
k = número de ordem das Taxas DI-Over, variando de 1 (um)

até nDI;
nDI = número total de Taxas DI-Over, sendo "nDI" um núme-

ro inteiro;
TDIk= Taxa DI-Over, de ordem k, expressa ao dia, calculada

com 8 (oito) casas decimais com arredondamento, apurada da seguinte
forma:
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onde:
K = 1, 2, ..., n;
DIk= Taxa DI-Over, de ordem k, divulgada pela CETIP, utili-

zada com 2 (duas) casas decimais

FatorSpread = sobretaxa de juros fixos, calculado com 9 (nove)
casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:
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onde:

Spread = 3,3000;
DP = número de Dias Úteis entre a Data de Integralização  ou

data de pagamento da Remuneração da 1ª Série imediatamente anterior,
conforme o caso, e a data atual, sendo "DP" um número inteiro;

4.6.2.1  O cálculo da Remuneração da 2ª Série acima está sujeito às
seguintes observações:(i) o fator resultante da expressão [1+ (TDIK)]
é considerado com 16 (dezesseis) casas decimais, sem arredondamento;
(ii) efetua-se o produtório dos fatores diários [1+ (TDIK)], sendo que a
cada fator diário acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis)
casas decimais, aplicando-se o próximo fator diário, e assim por diante
até o último considerado;(iii) uma vez os fatores estando acumulados,
considera-se o fator resultante "Fator DI" com 8 (oito) casas decimais,
com arredondamento; (iv) o fator resultante da expressão (FatorDI x
FatorSpread) é considerado com 9 (nove) casas decimais, com
arredondamento; e (v) a Taxa DI deverá ser utilizada considerando
idêntico número de casas decimais divulgado pela entidade responsável
pelo seu cálculo.4.6.2.2  Define-se "Período de Capitalização da 2ª Sé-
rie" como sendo o intervalo de tempo que se inicia na Data de
Integralização ou na data de pagamento da Remuneração da 2ª Série
imediatamente anterior, conforme o caso, e termina na data prevista do
efetivo pagamento da Remuneração da 2ª Série. 4.6.3 Ressalvadas as
hipóteses de vencimento antecipado, aquisição facultativa ou resgate
total das Debêntures previstas nesta Escritura, a Remuneração de cada
Série será paga em parcelas trimestrais no dia 10 dos meses de janeiro,
abril, julho e outubro de cada ano, sendo o primeiro pagamento devido
em 10 de abril de 2017.4.6.4 No caso de indisponibilidade temporária
da Taxa DI quando do pagamento de qualquer obrigação pecuniária
prevista nesta Escritura, será utilizada, em sua substituição, para apu-
ração de "TDIk", a última Taxa DI divulgada oficialmente até a data do
cálculo, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras, tanto
por parte da Emissora quanto por parte dos Debenturistas, quando da
divulgação posterior da Taxa DI. 4.6.4.1 Na ausência de apuração e/ou
divulgação da Taxa DI por prazo superior a 15 (quinze) dias da data
esperada para sua divulgação, ou, ainda, imediatamente, no caso de sua
extinção ou de impossibilidade de aplicação da Taxa DI por imposição
legal ou determinação judicial, a Taxa DI deverá ser substituída pelo
substituto determinado legalmente para tanto.  No caso de não haver
substituto legal para a Taxa DI, o Agente Fiduciário deverá convocar,
no prazo máximo de 2 (dois) Dias Úteis subsequentes ao decurso do
prazo de 15 (quinze) dias acima, assembleia geral de Debenturistas,
observados os termos previstos na presente Escritura para a respecti-
va realização ("Assembleia Geral de Debenturistas"), para que os
Debenturistas deliberem, de comum acordo com a Emissora, o novo
parâmetro a ser aplicado, parâmetro este que deverá preservar o valor
real e os mesmos níveis da Remuneração de cada Série ("Remuneração
Substitutiva").  Até a deliberação desse parâmetro, será utilizada, para
o cálculo do valor de quaisquer obrigações previstas nesta Escritura, na
apuração de "TDIk", a última Taxa DI divulgada oficialmente, não
sendo devidas quaisquer compensações entre a Emissora e os
Debenturistas quando da deliberação do novo parâmetro de remunera-
ção para as Debêntures. 4.6.5 Caso a Taxa DI venha a ser divulgada
antes da realização da Assembleia Geral de Debenturistas, a referida
Assembleia Geral de Debenturistas não será mais realizada, e a Taxa
DI, a partir da data de sua divulgação, passará a ser utilizada para o
cálculo da Remuneração de cada Série, sendo certo que até a data de
divulgação da Taxa DI nos termos aqui previstos, quando do cálculo de
quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures previstas nesta
Escritura, será utilizado, para apuração de "TDIk", a última Taxa DI
divulgada oficialmente.4.6.6Caso não haja acordo sobre a taxa
substitutiva, na Assembleia Geral de Debenturistas realizada conforme

o item 4.6.3.1 acima, entre a Emissora e os Debenturistas representan-
do, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das Debênturesem
Circulação, conforme definido abaixo, a Emissora deverá realizar o
resgate antecipado e consequente cancelamento da totalidade das De-
bêntures em Circulação, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data
de realização da respectiva Assembleia Geral de Debenturistas, pelo
Valor Nominal Unitário, ou saldo do Valor Nominal Unitário, nos ter-
mos da Escritura, acrescido da Remuneração de cada Série devida até a
data do efetivo resgate, inclusive, calculada pro rata temporis, a partir
da Data de Integralização ou da data de pagamento da Remuneração de
cada Série imediatamente anterior, conforme o caso.  Nesta hipótese,
para cálculo da Remuneração de cada Série aplicável às Debêntures a
serem resgatadas e, consequentemente, canceladas, será utilizada para
apuração de "TDIk", a última Taxa DI divulgada oficialmente.

4.7 Amortização Programada 4.7.1  Amortização Programada das
Debêntures da 1ª Série. A partir do final do prazo de 24 (vinte e
quatro) meses da Data de Emissão ("Prazo de Carência da 1ª
Série"), o Valor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª Série
será amortizado trimestralmente em 24 (vinte e quatro) parcelas
consecutivas, sendo devido o primeiro pagamento no primeiro tri-
mestre seguinte ao final do Prazo de Carência da 1ª Série, isto é,
em 10 de abril de 2019 e o último na Data de Vencimento da 1ª Série,
observado o disposto nesta Escritura, conforme tabela abaixo:

DATA DA 

AMORTIZAÇÃO 
% DO VALOR NOMINAL UNITÁRIO 

DE EMISSÃO 

10/04/2019 4,1666% (quatro inteiros e cento e 
sessenta e seis milésimos por cento) 

10/07/2019 4,1666% (quatro inteiros e cento e 
sessenta e seis milésimos por cento) 

10/10/2019 4,1666% (quatro inteiros e cento e 
sessenta e seis milésimos por cento) 

10/01/2020 4,1666% (quatro inteiros e cento e 
sessenta e seis milésimos por cento) 

10/04/2020 4,1666% (quatro inteiros e cento e 
sessenta e seis milésimos por cento) 

10/07/2020 4,1666% (quatro inteiros e cento e 
sessenta e seis milésimos por cento) 

10/10/2020 4,1666% (quatro inteiros e cento e 
sessenta e seis milésimos por cento) 

10/01/2021 4,1666% (quatro inteiros e cento e 
sessenta e seis milésimos por cento) 

10/04/2021 4,1666% (quatro inteiros e cento e 
sessenta e seis milésimos por cento) 

10/07/2021 4,1666% (quatro inteiros e cento e 
sessenta e seis milésimos por cento) 

10/10/2021 4,1666% (quatro inteiros e cento e 
sessenta e seis milésimos por cento) 

10/01/2022 4,1666% (quatro inteiros e cento e 
sessenta e seis milésimos por cento) 

10/04/2022 4,1666% (quatro inteiros e cento e 
sessenta e seis milésimos por cento) 

10/07/2022 4,1666% (quatro inteiros e cento e 
sessenta e seis milésimos por cento) 

10/10/2022 4,1666% (quatro inteiros e cento e 
sessenta e seis milésimos por cento) 

10/01/2023 4,1666% (quatro inteiros e cento e 
sessenta e seis milésimos por cento) 

10/04/2023 4,1666% (quatro inteiros e cento e 
sessenta e seis milésimos por cento) 

10/07/2023 4,1666% (quatro inteiros e cento e 
sessenta e seis milésimos por cento) 

10/10/2023 4,1666% (quatro inteiros e cento e 
sessenta e seis milésimos por cento) 

10/01/2024 4,1666% (quatro inteiros e cento e 
sessenta e seis milésimos por cento) 
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10/04/2024 4,1666% (quatro inteiros e cento e 
sessenta e seis milésimos por cento) 

10/07/2024 4,1666% (quatro inteiros e cento e 
sessenta e seis milésimos por cento) 

10/10/2024 4,1666% (quatro inteiros e cento e 
sessenta e seis milésimos por cento) 

10/01/2025 4,1682% (quatro inteiros e cento e oitenta 
e dois milésimos por cento) 

DATA DA 

AMORTIZAÇÃO 
% DO VALOR NOMINAL UNITÁRIO 

DE EMISSÃO 

10/04/2018 6,2500% (seis inteiros e vinte e cinco 
centésimos por cento) 

10/07/2018 6,2500% (seis inteiros e vinte e cinco 
centésimos por cento) 

10/10/2018 6,2500% (seis inteiros e vinte e cinco 
centésimos por cento) 

10/01/2019 6,2500% (seis inteiros e vinte e cinco 
centésimos por cento) 

10/04/2019 6,2500% (seis inteiros e vinte e cinco 
centésimos por cento) 

10/07/2019 6,2500% (seis inteiros e vinte e cinco 
centésimos por cento) 

10/10/2019 6,2500% (seis inteiros e vinte e cinco 
centésimos por cento) 

10/01/2020 6,2500% (seis inteiros e vinte e cinco 
centésimos por cento) 

10/04/2020 6,2500% (seis inteiros e vinte e cinco 
centésimos por cento) 

10/07/2020 6,2500% (seis inteiros e vinte e cinco 
centésimos por cento) 

10/10/2020 6,2500% (seis inteiros e vinte e cinco 
centésimos por cento) 

10/01/2021 6,2500% (seis inteiros e vinte e cinco 
centésimos por cento) 

10/04/2021 6,2500% (seis inteiros e vinte e cinco 
centésimos por cento) 

10/07/2021 6,2500% (seis inteiros e vinte e cinco 
centésimos por cento) 

10/10/2021 6,2500% (seis inteiros e vinte e cinco 
centésimos por cento) 

10/01/2022 6,2500% (seis inteiros e vinte e cinco 
centésimos por cento) 

4.7.2 Amortização Programada das Debêntures da 2ª Série. A partir do
final do prazo de 12 (doze) meses da Data de Emissão ("Prazo de
Carência da 2ª Série"), o Valor Nominal Unitário das Debêntures da 2ª
Série será amortizado trimestralmente em 16 (dezesseis) parcelas con-
secutivas, sendo devido o primeiro pagamento no primeiro trimestre
seguinte ao final do Prazo de Carência da 2ª Série, isto é, em 10 de abril
de 2018 e o último na Data de Vencimento da 2ª Série, observado o
disposto nesta Escritura, conforme tabela abaixo:

4.8 Repactuação 4.8.1 Não haverá repactuação das Debêntures.4.9
Condições de Pagamento 4.9.1Local de Pagamento e Imunidade Tri-
butária 4.9.1.1Os pagamentos a que fazem jus as Debêntures serão
efetuados (i) utilizando-se os procedimentos adotados pela CETIP; ou
(ii) na hipótese de as Debêntures não estarem custodiadas eletronica-
mente na CETIP, (a) na sede da Emissora ou (b) conforme o caso, pelo
Banco Liquidante.4.9.1.2 Caso qualquer Debenturista goze de algum
tipo de imunidade ou isenção tributária, este deverá encaminhar ao
Banco Liquidante com cópia para a Emissora, no prazo mínimo de 10
(dez) Dias Úteis antes da data prevista para quaisquer dos pagamentos
relativos às Debêntures, documentação comprobatória dessa imunida-
de ou isenção tributária, sob pena de ter descontado dos seus rendi-
mentos, decorrentes do pagamento das Debêntures de sua titularidade,
os valores devidos nos termos da legislação tributária em vigor.  Serão
de responsabilidade do Banco Liquidante a avaliação e validação da

imunidade ou isenção tributária, podendo, inclusive, solicitar docu-
mentos adicionais para a comprovação de mencionada situação jurídica
tributária.  Desta forma, enquanto pendente o processo de avaliação,
não poderá ser imputada à Emissora ou ao Banco Liquidante qualquer
responsabilidade pelo não pagamento no prazo estabelecido através
deste instrumento.4.9.1.3 O Debenturista que tenha prestado declara-
ção sobre sua condição de imunidade, isenção, não incidência ou alíquota
zero de tributos, nos termos do item 4.9.1.3 acima, e que tiver essa
condição alterada por disposição normativa ou por deixar de atender as
condições e requisitos porventura prescritos no dispositivo legal apli-
cável ou, ainda, tiver essa condição questionada por autoridade judicial,
fiscal ou regulamentar competente, deverá comunicar esse fato, de for-
ma detalhada e por escrito ao Banco Liquidante, com cópia para a
Emissora, bem como prestar qualquer informação adicional em relação
ao tema que lhe seja solicitada pelo Banco Liquidante ou pela Emisso-
ra. 4.9.2 Prorrogação dos Prazos 4.9.2.1 Considerar-se-ão automatica-
mente prorrogadas as datas de pagamento de qualquer obrigação até o
primeiro Dia Útil subsequente, se a data de vencimento da respectiva
obrigação coincidir com feriado nacional, sábado ou domingo, ou, ain-
da, quando não houver expediente comercial ou bancário na Cidade de
São Paulo, no Estado de São Paulo, sem qualquer acréscimo aos valores
a serem pagos, ressalvados os casos cujos pagamentos devam ser rea-
lizados através da CETIP, hipótese em que somente haverá prorroga-
ção quando a data de pagamento da respectiva obrigação coincidir com
sábado, domingo ou feriado declarado nacional.4.9.3 Encargos
Moratórios4.9.3.1 Sem prejuízo da Remuneração, ocorrendo
impontualidade no pagamento pela Emissora de quaisquer obrigações
pecuniárias relativas às Debêntures, os débitos vencidos e não pagos
serão acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calcu-
lados pro rata temporis, desde a data de inadimplemento até a data do
efetivo pagamento, bem como de multa não compensatória de 2% (dois
por cento) sobre o valor devido e não pago, independentemente de
aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial ("Encargos
Moratórios"). 4.9.4 Decadência dos Direitos aos Acréscimos4.9.4.1
Sem prejuízo do previsto no item 4.9.3.1, o não comparecimento do
Debenturista para receber o valor correspondente a quaisquer das obri-
gações pecuniárias da Emissora nas datas previstas nesta Escritura ou
em comunicado publicado pela Emissora não lhe dará direito ao recebi-
mento de Remuneração e/ou Encargos Moratórios no período relativo
ao atraso no recebimento, sendo-lhe, todavia, assegurados os direitos
adquiridos até a data do respectivo vencimento.4.10Publicidade4.10.1
Todos os anúncios, avisos e demais atos e decisões decorrentes desta
Emissão que, de qualquer forma, envolvam os interesses dos
Debenturistas serão publicados no Diário Oficial do Estado do
Maranhão, na forma de aviso e quando exigido pela legislação, e no
Jornal O Estado do Maranhão, observado o estabelecido no artigo 289
da Lei nº 6.404/76 e as limitações impostas pela Instrução CVM nº
476/09 em relação à publicidade da oferta pública das Debêntures com
esforços restritos de distribuição e os prazos legais, devendo a Emisso-
ra comunicar o Agente Fiduciário a respeito de qualquer publicação em
2 (dois) Dias Úteis contados da data da sua realização. 4.11Garantias
4.11.1 Garantias Reais das Debêntures da 1ª Série 4.11.1.1 Cessão
Fiduciária 1ª Série: Para assegurar o fiel, pontual e integral cumprimen-
to do valor equivalente a 100% (cem por cento) de suas obrigações
pecuniárias, principais e acessórias, presentes e/ou futuras, relaciona-
das às Debêntures da 1ª Série assumidas nesta Escritura, incluindo mas
não se limitando ao Valor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª Série,
a Remuneração da 1ª Série e demais encargos ordinários e/ou de mora,
penalidades custos, despesas, custas e demais encargos contratuais e
legais descritos nesta Escritura, multas, tributos, indenizações, os ho-
norários devidos ao Agente Fiduciário, e as despesas comprovadamente
incorridas pelo Agente Fiduciário ou pelos Debenturistas da 1ª Série
em decorrência de processos, procedimentos e/ou outras medidas judi-
ciais ou extrajudiciais necessários à salvaguarda de seus direitos e prer-
rogativas decorrentes da Escritura ("Obrigações Garantidas da 1ª Sé-
rie"), a Emissora cederá fiduciariamente, em caráter irrevogável e
irretratável aos Debenturistas da 1ª Série, nos termos do "Instrumento
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Particular de Contrato de Cessão Fiduciária e Outras Avenças" ("Con-
trato de Cessão Fiduciária"), representados neste pelo Agente Fiduciário,
nos termos dos artigos 1.361 e seguintes do Código Civil e do artigo 66-
B da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, conforme alterada ("Lei nº
4.728/65"), o domínio resolúvel e a posse indireta dos direitos creditórios
abaixo relacionados: duplicatas extraídas de vendas a prazo realizadas
pela Emissora a seus clientes em valor equivalente à 100% (cem por
cento) das Obrigações Garantidas da 1ª Série, descritas no Anexo II do
Contrato de Cessão Fiduciária ("Duplicatas"); e todos os direitos
creditórios contra a instituição financeira depositária de conta vincula-
da de titularidade da Emissora, mantida no Banco Bradesco S.A., na
qual serão depositados os recursos decorrentes dos pagamentos das
Duplicatas, bem como os direitos creditórios decorrentes das Duplica-
tas e depositados nessa conta vinculada.4.11.1.1.1 Nos termos da clá-
usula 4.11.1.2.3 abaixo, o percentual das Duplicatas cedidas
fiduciariamente será reduzido, desde que cumpridas as condições
estabelecidas na referida cláusula e desde que tal percentual represente
no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) das Obrigações Garantidas da
1ª Série, de forma que o percentual somado das garantias de cessão
fiduciária de Duplicatas e de alienação fiduciária dos Imóveis seja equi-
valente a 125% (cento e vinte e cinco por cento) das Obrigações Garan-
tidas da 1ª Série.  Nesse caso, deverá ser formalizado aditamento a esta
Escritura para ajustar o item (i) da cláusula 4.11.1.1 acima, que deverá
ser celebrado pela Emissora e pelo Agente Fiduciário sem necessidade
de aprovação em Assembleia Geral de Debenturistas. Não obstante a
dispensa da Assembleia Geral de Debenturistas, a Emissora deverá dar
ciência da formalização dos aditamentos aos Debenturistas, por meio
de comunicação individual à totalidade dos Debenturistas com cópia ao
Agente Fiduciário, ou através de publicação de aviso aos Debenturistas
nos termos da Cláusula 4.10.1 acima.4.11.1.2  Alienação Fiduciária 1ª
Série: 4.11.1.2.1 Nos termos do "Primeiro Aditamento ao Instrumento
Particular de Alienação Fiduciária em Garantia de Imóvel e Outras
Avenças", referente ao Imóvel São Luís e do "Primeiro Aditamento ao
Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia de Imóvel
e Outras Avenças", referente aos Imóveis Davinópolis, a Emissora e a
Tocantins, respectivamente, alienaram fiduciariamente os Imóveis, com
todas as suas acessões, construções, benfeitorias e instalações, presen-
tes e futuras nos termos do artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65, com a
redação dada pela Lei nº 10.931/04, e da Lei nº. 9.514/97, de proprieda-
de da Fiduciante, constituindo sua propriedade fiduciária, em confor-
midade com os artigos 22 e seguintes da Lei nº 9.514, de 20 de novem-
bro de 1997. 4.11.1.2.2 A alienação fiduciária dos Imóveis é comparti-
lhada entre as Debêntures da 1ª Série e as debêntures da 1ª emissão da
Emissora, emitidas nos termos da "Escritura Particular da 1ª (primeira)
Emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série
única, da espécie com garantia real, para distribuição pública com es-
forços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM nº 476/09,
da Armazém Mateus S.A.", celebrada em 15 de agosto de 2013 e aditada
em 1º de novembro de 2016 ("1ª Emissão de Debêntures").4.11.1.2.3
Após o término das obras de ampliação dos centros de distribuição
localizados nos Imóveis Davinópolis, nos termos da destinação de
recursos definida nos itens (i) e (ii) da cláusula 3.7.1 acima, a garantia
real imobiliária definida na cláusula 4.11.1.2.1 acima, em conjunto com
a cessão fiduciária de Duplicatas, deverá garantir o percentual de 125%
(cento e vinte e cinco por cento) das Obrigações Garantidas da 1ª Série,
sem prejuízo do compartilhamento das obrigações garantidas da 1ª
Emissão de Debêntures.4.11.1.2.3.1 A Emissora deverá enviar uma
declaração ao Agente Fiduciário, atestando o referido término das obras
de ampliação dos centros de distribuição previstos na Cláusula 4.11.1.2.3
acima.4.11.2 Garantias Reais das Debêntures da 2ª Série 4.11.2.1 Ces-
são Fiduciária 2ª Série: Para assegurar o fiel, pontual e integral cumpri-
mento de 100% (cem por cento) de suas obrigações pecuniárias, prin-
cipais e acessórias, presentes e/ou futuras relacionadas às Debêntures
da 2ª Série assumidas nesta Escritura, incluindo mas não se limitando
ao Valor Nominal Unitário das Debêntures da 2ª Série, a Remuneração
da 2ª Série e demais encargos ordinários e/ou de mora, penalidades,
custos, despesas, custas e demais encargos contratuais e legais descri-

tos nesta Escritura, multas, tributos, indenizações, os honorários devi-
dos ao Agente Fiduciário, e as despesas comprovadamente incorridas
pelo Agente Fiduciário ou pelos De benturistas da 2ª Série em decor-
rência de processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou
extrajudiciais necessários à salvaguarda de seus direitos e prerrogativas
decorrentes da Escritura ("Obrigações Garantidas da 2ª Série"), a Emis-
sora cederá fiduciariamente, em caráter irrevogável e irretratável aos
Debenturistas da 2ª Série, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária,
representados neste pelo Agente Fiduciário, nos termos dos artigos
1.361 e seguintes do Código Civil e do artigo 66-B da Lei nº 4.728/65,
o domínio resolúvel e a posse indireta dos direitos creditórios abaixo
relacionados:(i) direitos creditórios originados a partir de vendas a pra-
zo realizadas pela Emissora a seus clientes pagas com cartão private
label da Emissora denominado "MateusCard", operado pela bandeira
"Visa", em valor equivalente à 100% (cem por cento) das Obrigações
Garantidas da 2ª Série, sendo que durante toda vigência das Debêntures
deverá haver direitos creditórios performados em valor equivalente a
75% (setenta e cinco por cento) das Obrigações Garantidas da 2ª Série
("Recebíveis MateusCard"); e (ii) todos os direitos creditórios contra a
instituição financeira depositária de conta vinculada de titularidade da
Emissora, mantida no Banco Bradesco S.A., na qual serão depositados
os recursos decorrentes dos pagamentos dos Recebíveis MateusCard,
bem como os direitos creditórios decorrentes dos Recebíveis
MateusCard e depositados nessa conta vinculada.4.11.2.2 Caso os
Recebíveis MateusCard não sejam suficientes para garantir 100% (cem
por cento) das Obrigações Garantidas da 2ª Série, a Emissora deverá
ceder fiduciariamente novos direitos creditórios, nos termos do Con-
trato de Cessão Fiduciária. 4.11.3 Garantia Fidejussória4.11.3.1 Para
assegurar o fiel, pontual e integral cumprimento da totalidade das obri-
gações principais e acessórias, presentes e futuras assumidas nesta
Escritura pela Emissora, os Fiadores, nos termos do art. 1.647, III, do
Código Civil, obrigam-se, em caráter irrevogável e irretratável, como
coobrigados e devedores solidários, prestando fiança em favor dos
Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, obrigando-se,
bem como a seus sucessores a qualquer título, como fiadores, princi-
pais pagadores, coobrigados e devedores solidários com a Emissora,
por todos os valores devidos nos termos desta Escritura, até a quitação
integral do Valor Garantido (conforme definido abaixo) ("Fiança" e, em
conjunto com Garantias Reais, "Garantias"). Não obstante o aspecto
solidário da garantia fidejussória prestada pelos Fiadores, fica
convencionado que os Debenturistas apenas exigirão o cumprimento
da garantia pelos Fiadores na hipótese de mora da Emissora, observado
o disposto no artigo 397 do Código Civil. 4.11.3.2 Os Fiadores decla-
ram-se, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, fiadores, princi-
pais pagadores, coobrigados e solidariamente responsáveis, por toda e
qualquer obrigação, principal e/ou acessória, presente e/ou futura, in-
cluindo o pagamento do montante de principal, juros remuneratórios,
encargos ordinários e/ou de mora, penalidades, despesas, custas, hono-
rários e demais encargos contratuais e legais previstos, indenizações de
qualquer natureza e demais montantes devidos pela Emissora nos ter-
mos desta Escritura e/ou nos termos de seus eventuais aditamentos,
bem como pelas despesas eventualmente incorridas pelo Agente
Fiduciário, e pelos honorários devidos a este ("Valor Garantido"). Ade-
mais, os Fiadores declaram que são legalmente capazes e estão aptos a
prestar a Fiança na forma estabelecida nesta Escritura.4.11.3.3
Verificada a mora da Emissora, nos termos do artigo 397 do Código
Civil, o Valor Garantido será pago pelos Fiadores em até 5 (cinco) Dias
Úteis após recebimento de notificação por escrito do Agente Fiduciário
aos Fiadores, informando a mora da Emissora, que deverá ser acompa-
nhada, quando aplicável, de comprovantes das despesas incorridas.
Tal notificação deverá ser emitida pelo Agente Fiduciário no Dia Útil
seguinte à ciência da ocorrência da falta de pagamento pela Emissora de
qualquer valor devido em relação às Debêntures na data de pagamento
definida na Escritura e/ou nos Contratos de Garantia, conforme o caso,
respeitados eventuais períodos de cura.  O pagamento deverá ser reali-
zado fora do âmbito da CETIP, e de acordo com instruções recebidas
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do Agente Fiduciário. 4.11.3.4 Os Fiadores expressamente renunciam a
todo e qualquer benefício de ordem, bem como a direitos e faculdades
de exoneração de qualquer natureza, inclusive os previstos nos artigos
333, parágrafo único, 364, 366, 368, 824, 827, 830, 834, 835, 837, 838
e 839 do Código Civil e artigos 77 e 595 do Código de Processo Ci-
vil.4.11.3.5 Nenhuma objeção ou oposição da Emissora poderá, ainda,
ser admitida ou invocada pelos Fiadores com o fito de escusar-se do
cumprimento de suas obrigações perante os Debenturistas.4.11.3.6 Os
Fiadores sub-rogar-se-ão nos direitos dos Debenturistas caso venham
a honrar, total ou parcialmente a Fiança objeto desta Escritura, até o
limite da parcela da dívida efetivamente honrada, sendo certo que os
Fiadores obrigam-se a somente exigir tais valores da Emissora após os
Debenturistas terem recebido integralmente o Valor Garantido.4.11.3.7
A presente Fiança entrará em vigor na Data de Emissão e permanecerá
válida em todos os seus termos até a data da integral quitação do Valor
Garantido.4.11.3.8 Fica desde já certo e ajustado que a inobservância,
pelo Agente Fiduciário, dos prazos para execução da Fiança em favor
dos Debenturistas não ensejará, sob hipótese nenhuma, perda de qual-
quer direito ou faculdade aqui previsto, podendo a Fiança ser excutida
e exigida pelo Agente Fiduciário, judicial ou extrajudicialmente, quantas
vezes forem necessárias até a integral liquidação do Valor Garantido,
devendo o Agente Fiduciário, para tanto, notificar imediatamente a
Emissora e os Fiadores. 4.11.3.9 Os Fiadores, neste ato, declaram ter
lido e concordam, em sua integridade, com o disposto nesta Escritura e
nos Contratos de Garantia relacionados à Emissão, estando cientes dos
termos e condições da Fiança prestada, das Debêntures e das Garantias
Reais. 4.11.3.10 Os Fiadores poderão efetuar o pagamento do Valor
Garantido, independentemente do recebimento da notificação a que se
refere o item 4.11.3.8 acima, inclusive durante eventual prazo de cura
estabelecido nesta Escritura.5. AQUISIÇÃO FACULTATIVA, RES-
GATE ANTECIPADO E VENCIMENTO ANTECIPADO 5.1Aqui-
sição Facultativa5.1.1 A Emissora poderá, a qualquer tempo, obser-
vado o disposto no artigo 13 da Instrução CVM nº 476/09, adquirir no
mercado as Debêntures em Circulação, conforme definido abaixo, des-
de que observe as regras expedidas pela CVM, devendo tal fato constar
do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Emis-
sora, observado o disposto no artigo 55, §2º, da Lei nº 6.404/76, confor-
me alterada.  As Debêntures objeto deste procedimento poderão (i) ser
canceladas; (ii) permanecer em tesouraria da Emissora; ou (iii) ser no-
vamente colocadas no mercado.  As Debêntures adquiridas pela Emis-
sora para permanência em tesouraria, nos termos deste item, se e quan-
do recolocadas no mercado, farão jus à mesma remuneração das demais
Debêntures em Circulação.5.1.2 Para efeito do disposto nesta Escritu-
ra, define-se como "Debêntures em Circulação" todas as Debêntures
subscritas e ainda não resgatadas, as quais serão consideradas debêntu-
res em mercado, excluídas aquelas mantidas em tesouraria pela Emisso-
ra. Exclusivamente para os fins de realização de Assembleia Geral de
Debenturistas, exclui-se da definição de "Debêntures em Circulação"
as de titularidade de (a) empresas controladas, direta ou indiretamente,
pela Emissora; (b) acionistas controladores da Emissora; e (c) adminis-
tradores da Emissora, incluindo cônjuges e parentes até 2º grau. 5.2Res-
gate Antecipado Facultativo5.2.1 A Emissora poderá, a seu exclusivo
critério a partir da Data de Emissão, observados os termos e condições
estabelecidos a seguir e mediante deliberação em Assembleia Geral de
Acionistas da Emissora, realizar unilateralmente o resgate antecipado
total ou parcial das Debêntures da 1ª Série ou das Debêntures da 2ª
Série, conforme o caso ("Resgate Antecipado"). 5.2.1.1O Resgate An-
tecipado será realizado pelo Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor
Nominal Unitário das Debêntures da 1ª Série e/ou das Debêntures da 2ª
Série, acrescido da respectiva Remuneração devida até a data do efetivo
resgate, calculada pro rata temporis, dos Encargos Moratórios, se houver,
e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emissora nos
termos desta Escritura, além de prêmio ("Prêmio") definido abaixo: 5.2.1.1.1

5.2.1.1.2 Prêmio do Resgate das Debêntures da 2ª Série:

Período Prêmio (flat) 
entre 10/01/2017 e 10/01/2018 0,90% 
entre 11/01/2018 e 10/01/2019 0,85% 
entre 11/01/2019 e 10/01/2020 0,80% 
entre 11/01/2020 e 10/01/2021 0,75% 
entre 11/01/2021 e 10/01/2022 0,70% 
entre 11/01/2022 e 10/01/2023 0,65% 
entre 11/01/2023 e 10/01/2024 0,60% 
entre 11/01/2024 e 9/01/2025 0,55% 

 

Período Prêmio (flat) 
entre 10/01/2017 e 10/01/2018 0,40% 
entre 11/01/2018 e 10/01/2019 0,39% 
entre 11/01/2019 e 10/01/2020 0,38% 
entre 11/01/2020 e 10/01/2021 0,37% 
entre 11/01/2021 e 9/01/2022 0,36% 

Prêmio do Resgate das Debêntures da 1ª Série:

5.2.2 O Resgate Antecipado somente poderá ocorrer mediante publica-
ção de comunicação dirigida aos Debenturistas a ser amplamente
divulgada nos termos do item 4.10 desta Escritura, ou mediante envio
de notificação à totalidade dos Debenturistas, com cópia para o Agente
Fiduciário ("Comunicação de Resgate") com antecedência mínima de
15 (quinze) Dias Úteis da data do efetivo Resgate Antecipado a ser
realizado pela Emissora ("Data de Resgate Antecipado").  A Data de
Resgate Antecipado deverá, obrigatoriamente, ser em Dia Útil.  Para
todos os fins de direito, a CETIP deverá ser comunicada acerca do
Resgate Antecipado, total ou parcial, por meio de correspondência a
ser encaminhada pela Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário,
com no mínimo 3 (três) Dias Úteis de antecedência da Data de Resgate
Antecipado.5.2.3 Na Comunicação de Resgate deverão constar: (i) a
Data de Resgate Antecipado respectiva; (ii) se o Resgate Antecipado
será total ou parcial; (iii) local de realização; (iv) procedimento de
resgate; e (v) menção de que o preço unitário de resgate das Debêntures
será correspondente ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor No-
minal Unitário das Debêntures acrescido da Remuneração, calculada
pro rata temporis desde a Data de Integralização ou da Data de paga-
mento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, e de
Prêmio.5.2.4  Em caso de Resgate Antecipado parcial, aplicar-se-á o
disposto no parágrafo 2º, I do artigo 55 da Lei nº 6.404/76, sendo que o
Agente Fiduciário realizará o sorteio.  Os Debenturistas sorteados
serão comunicados com no mínimo 3 (três) dias de antecedência sobre
o Resgate Antecipado sendo certo que todas as Debêntures objeto do
resgate serão liquidadas em uma única data.5.2.5 O Resgate Antecipa-
do parcial deverá ser realizado (i) para as Debêntures custodiadas ele-
tronicamente na CETIP, conforme procedimentos adotados pela CETIP
, e/ ou (ii) mediante depósito em contas-correntes indicadas pelos
Debenturistas a ser realizado pelo Banco Liquidante, no caso de titula-
res das Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na
CETIP, sendo que todas as etapas desse processo, tais como habilita-
ção dos Debenturistas, qualificação, sorteio, apuração, definição do
rateio e de validação das quantidades de Debêntures a serem resgatadas
por cada Debenturista, serão realizadas fora do âmbito da CETIP.5.2.6
As Debêntures resgatadas pela Emissora nos termos aqui previstos
deverão ser por ela canceladas.5.3 Vencimento Antecipado Automático
5.3.1 O Agente Fiduciário deverá, automaticamente, independentemente
de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial à Emisso-
ra, declarar antecipadamente vencidas e imediatamente exigíveis todas
as obrigações da Emissora referentes às Debêntures, notificando o fato
a todos os Debenturistas, no prazo 1 (um) Dia Útil contado a partir da
ciência da ocorrência de qualquer uma das seguintes hipóteses, e exigirá
da Emissora o imediato pagamento do saldo do Valor Nominal Unitá-
rio, conforme o caso, acrescido da respectiva Remuneração devida até
a data do efetivo pagamento, calculada pro rata temporis, dos Encargos
Moratórios, se houver, e de quaisquer outros valores eventualmente
devidos pela Emissora nos termos da Escritura: (i) a ocorrência de: (a)
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extinção, liquidação, dissolução, insolvência, pedido de falência não
elidido no prazo legal ou decretação de falência, ou, ainda, pedido de
autofalência da Emissora e/ou de seus acionistas controladores diretos
ou indiretos; ou, ainda; (b) qualquer procedimento análogo que venha a
ser criado por lei, requerido pela ou decretado contra a Emissora e/ou
de seus acionistas controladores diretos ou indiretos; (ii) transforma-
ção do tipo societário da Emissora; (iii) proposta, pela Emissora, a
qualquer credor ou classe de credores, de plano de recuperação judicial
ou extrajudicial, independentemente de ter sido requerida ou obtida
homologação judicial do referido plano; ou requerimento, pela Emisso-
ra, de recuperação judicial, independentemente de deferimento do
processamento da recuperação ou de sua concessão pelo juiz compe-
tente; ou, ainda, pedido de autofalência pela Emissora; (iv) redução do
capital social da Emissora, exceto (a) nos casos de redução de capital
realizada com o objetivo de absorver prejuízos, nos termos do artigo
173 da Lei nº 6.404/76; ou (b) se previamente autorizado pela maioria
dos titulares das Debêntures em Circulação reunidos em Assembleia
Geral de Debenturistas conforme disposto no parágrafo 3º do artigo
174 da Lei 6.404/76;(v) falta de cumprimento, pela Emissora de qual-
quer obrigação pecuniária decorrente das Debêntures, não sanada em 2
(dois) Dias Úteis contados da data do descumprimento; (vi) aplicação
dos recursos oriundos da Emissão em destinação diversa da descrita
nesta Escritura;(vii) transferência, cessão ou promessa de cessão das
obrigações assumidas pela Emissora nesta Escritura sem que seja obti-
da a prévia e expressa anuência dos titulares de ao menos 75% (setenta
e cinco por cento) das Debêntures em Circulação reunidos em
Assembleia Geral convocada para deliberar sobre este assunto;(viii) se
a presente Escritura ou as garantias reais prestada pela Companhia, (a)
forem objeto de questionamento administrativo, judicial ou arbitral; (b)
forem anuladas, declaradas nulas, ou invalidadas sob qualquer forma;
ou (c) de qualquer forma, deixarem de existir, desde que não substituída
a garantia por outra livre de qualquer ônus no prazo de 15 (quinze)
Dias Úteis a partir do recebimento da citação ou notificação para tanto;
(ix) cisão, incorporação, incorporação de ações, fusão, venda ou qual-
quer outra forma de reorganização societária da Emissora e/ou suas
controladoras que resulte em mudança ou transferência de controle
acionário, (a) exceto se realizada entre sociedades pertencentes ao gru-
po econômico da Emissora, desde que mantido o controle direto e/ou
indireto do Sr. Ilson Mateus; ou (b) exceto se (1) enviadas informações
cadastrais dos futuros acionistas ao Agente Fiduciário, contendo: Nome/
Razão Social; CPF/CNPJ e  endereço residencial/da sede e (2) obtida
anuência prévia de Debêntures que representem, no mínimo, 75% (se-
tenta e cinco por cento) das Debêntures em Circulação; (x) alteração do
controle acionário (conforme definição de controle prevista no artigo
116 da Lei das Sociedades por Ações), direto ou indireto, exceto (a)
mediante anuência prévia de Debenturistas que representem, no míni-
mo, 75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em Circulação ou
(b) alterações no controle acionário entre os acionistas constantes no
estatuto Social da Emissora no momento da celebração desta Escritura,
e desde que não envolva a saída do Sr. Ilson Mateus do controle direto
ou indireto da Emissora;(xi) não cumprimento de qualquer sentença
judicial transitada em julgado ou arbitral definitiva contra a Emissora,
ordenando o pagamento de valor, individual ou agregado, superior a
R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), ou seu valor equivalente em
outras moedas, reajustado anualmente, a partir da Data de Emissão,
pela variação acumulada do Índice Geral de Preços do Mercado, calcu-
lado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas ("IGP-M/FGV");  (xii)
pagamento, pela Emissora, de dividendos, juros sobre capital próprio
e/ou outros pagamentos de qualquer outra forma a seus acionistas,
ressalvado o disposto no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações,
ou qualquer outra participação estatutariamente prevista, se estiver em
mora relativamente ao pagamento de quaisquer valores devidos aos
Debenturistas em razão das Debêntures, cessando tal proibição tão
logo seja purgada a mora; (xiii) alteração do Estatuto Social da Emis-
sora que permita aos acionistas exercerem, no todo ou em parte, o
direito de recesso da Emissora, conforme previsto na Lei das Socieda-
des por Ações; (xiv) alienação ou cessão de ativos da Emissora (a) em

montante superior a R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), ou seu
valor equivalente em outras moedas, reajustados anualmente, a partir
da Data de Emissão, pela variação acumulada do IGP-M/FGV, desde
que não reaplicados nos negócios da Emissora, conforme descritos no
Estatuto Social e (b) não aprovados em AGD por 75% das Debentures
em circulação especialmente convocada; (xv) vencimento antecipado
ou inadimplemento de qualquer obrigação pecuniária da Emissora, in-
cluindo, mas não limitada à 1ª Emissão de Debêntures, consideradas
individualmente, decorrente de inadimplemento em obrigação de pagar
qualquer valor individual ou agregado superior a R$20.000.000,00 (vinte
milhões de reais), ou seu valor equivalente em outras moedas, reajusta-
dos anualmente, a partir da Data de Emissão, pela variação acumulada
do IGP-M/FGV, desde que não sejam sanados ou declarados ilegítimos
no prazo de 05 (cinco) dias contados da respectiva ciência pela Emis-
sora; e (xvi) (a) caso a Emissora venha a ser condenada, em ação judicial
transitada em julgado, a pagar valores de Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços - ICMS compensados com créditos não tribu-
tários, conforme descrito na "Ação Civil por Ato de Improbidade Ad-
ministrativa" n° 0861613-73.2016.8.10.0001, movida pelo Ministério
Público do Estado do Maranhão contra ex-servidores públicos, peran-
te a 1ª Vara da Fazenda Pública de São Luís-MA ª Vara da Fazenda
Pública da Comarca de São Luís/MA ("Ação de Improbidade") e/ou (b)
caso a Emissora venha a ser condenada, em ação judicial transitada em
julgado em outras ações, inclusive de natureza penal, em decorrência
dos fatos descritos na Ação de Improbidade.5.3.1.1 A Emissora obriga-
se a, tão logo tenha conhecimento de quaisquer dos eventos descritos
nos itens acima, comunicar na mesma data ao Agente Fiduciário para
que este tome as providências devidas. O descumprimento desse dever
pela Emissora não impedirá o Agente Fiduciário e/ou os Debenturistas
de, a seu critério, exercer seus poderes, faculdades e pretensões previs-
tos nesta Escritura. 5.4 Vencimento Antecipado Não Automáti-
co5.4.1 O Agente Fiduciário deverá convocar Assembleia Geral de
Debenturistas, no prazo de 2 (dois) Dias Úteis contados da data em
que houver tomado ciência de quaisquer dos eventos listados abaixo,
para deliberação, pelos Debenturistas, a respeito da não declaração do
vencimento antecipado de todas as obrigações da Emissora referentes
às Debêntures e, uma vez declarado o vencimento antecipado, exigirá
da Emissora o pagamento em até 2 (dois) Dias Úteis do saldo do Valor
Nominal Unitário, acrescido da respectiva Remuneração devida até a
data do efetivo pagamento, calculada pro rata temporis, dos Encargos
Moratórios, se houver, e de quaisquer outros valores eventualmente
devidos pela Emissora nos termos da Escritura, na ciência da ocorrên-
cia de qualquer uma das seguintes hipóteses: (i)não observância, pela
Emissora, dos índices financeiros calculados trimestralmente de acordo
com o Anexo I desta Escritura ("Índices Financeiros"); (ii) protestos de
títulos contra a Emissora que não sejam sanados ou declarados ilegíti-
mos no prazo de 15 (quinze) dias contados da respectiva ciência pela
Emissora, cujo valor, individual ou em conjunto, seja superior a
R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), ou seu valor equivalente em
outras moedas, reajustados anualmente, a partir da Data de Emissão,
pela variação acumulada do IGP-M/FGV, à exceção do protesto efetu-
ado por erro ou má-fé de terceiro, desde que validamente comprovado;
(iii) ocorrência de arresto, sequestro ou penhora de bens da Emissora
cujo valor, individual ou agregado, seja igual ou superior a R$
20.000.000,00 (vinte milhões de reais), ou seu valor equivalente em
outras moedas, reajustados anualmente, a partir da Data de Emissão,
pela variação acumulada do IGP-M/FGV;(iv) não renovação ao térmi-
no de contrato de concessão, cancelamento, revogação ou suspensão
das autorizações, concessões, alvarás e licenças, inclusive as ambientais,
relevantes para o regular exercício das atividades da Emissora;(v) falta
de cumprimento pela Emissora de obrigação não pecuniária decorrente
das Debêntures, desde que não sejam sanados no prazo de 30 (trinta)
dias contados da data do descumprimento; (vi)alteração ou modifica-
ção relevante do objeto social da Emissora sem prévia comunicação aos
Debenturistas; (vii) existência de restrições cadastrais impeditivas que
venham a recair sobre a Emissora, em órgãos públicos, incluindo mas
não se limitando ao Cadastro de Empregadores que tenham mantido
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trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela
Portaria Interministerial nº 2, de 12.5.2011, do Ministério do Trabalho
e Emprego - TEM e da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência
da República, impeditivas em nome da Emissora, seus sócios e/ou
dirigentes e ou a existência de sentença condenatória transitada em
julgado em razão da prática de atos, pela Emissora, seus sócios e ou
dirigentes que importem em infringência à legislação que trata do com-
bate à discriminação de raça ou de gênero, trabalho infantil, trabalho
escravo, assédio moral ou sexual ou crime contra o meio ambiente
Cadastro de Empregadores", referentes a levantamento de informações
sobre manutenção de trabalhadores em condições análogas à de escravi-
dão, nos termos da Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego n°
540, de 15 de outubro de 2004; (viii) comprovação de que quaisquer
declarações prestadas pela Emissora nesta Escritura ou em qualquer
outro documento relacionado à Emissão são falsas, incorretas ou enga-
nosas; e (ix) caso as obrigações de pagar da Emissora previstas nesta
Escritura (a) sejam subordinadas a quaisquer dívidas que venham a ser
por ela contraídas, e/ou (b) não concorram em condições pari passu
com as demais dívidas garantidas da Emissora, ressalvadas as obriga-
ções que gozem de preferência por força de disposição legal.5.4.2 A
Emissora obriga-se a, tão logo tenha conhecimento de quaisquer dos
eventos descritos nos itens acima, comunicar na mesma data o Agente
Fiduciário para que este tome as providências devidas. O
descumprimento desse dever pela Emissora não impedirá o Agente
Fiduciário e/ou os Debenturistas de, a seu critério, exercer seus pode-
res, faculdades e pretensões previstos neste instrumento, inclusive o
de declarar o vencimento antecipado.5.4.3 Uma vez instalada a
Assembleia Geral de Debenturistas prevista no item 5.4.1 anterior,
será necessário o quórum especial de titulares que representem 75%
(setenta e cinco porcento) das Debêntures em Circulação para aprovar
a não declaração do vencimento antecipado das Debêntures. 5.4.4 Na
hipótese (i) de não instalação da Assembleia Geral de Debenturistas
mencionada no item acima por falta de quórum, mesmo após segunda
convocação, ou (ii) de não ser alcançado o quórum mínimo para delibe-
ração acerca da não declaração de Vencimento Antecipado, conforme
estabelecido no item 5.4.3 acima, o Agente Fiduciário deverá declarar o
Vencimento Antecipado, mediante envio de notificação à Emissora e
aos Fiadores neste sentido em até 2 (dois) Dias Úteis.5.4.5 Uma vez
declaradas vencidas antecipadamente as Debêntures, o Agente Fiduciário
deverá enviar em até 2 (dois) Dias Úteis carta protocolada à Emissora
e aos Fiadores, com cópia para CETIP, e (b) ao Banco Liquidante.5.4.6
Declarado o vencimento antecipado das Debêntures, o seu resgate de-
verá ser efetuado em até 2 (dois) Dias Úteis, contados do protocolo da
carta mencionada no item 5.4.4 acima.  Caso o pagamento referente ao
vencimento antecipado aconteça a CETIP deverá ser comunicada pela
Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, com, no mínimo 3
(três) Dias Úteis de antecedência da data do evento.5.4.7  Se, na
Assembleia Geral de Debenturistas de que trata a Cláusula 5.4.1 desta
Escritura, Debenturistas representando, no mínimo, 75% (setenta e
cinco por cento) das Debêntures em Circulação, decidirem por não
considerar o vencimento antecipado das obrigações decorrentes das
Debêntures assumidas pela Emissora, o Agente Fiduciário não deverá
declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações decorrentes das
Debêntures. 6. OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA. 6.1
A Emissora adicionalmente se obriga a: (i) disponibilizar ao Agente
Fiduciário os seguintes documentos e informações: (a) dentro de, no
máximo, 90 (noventa) dias após o término de cada exercício social, (1)
cópia das demonstrações financeiras consolidadas da Emissora relati-
vas ao exercício social encerrado, acompanhadas de parecer dos audito-
res independentes; (2) relatório de apuração dos Índices Financeiros,
elaborado pela Emissora, contendo memória de cálculo detalhada para
acompanhamento dos Índices Financeiros para o respectivo exercício,
compreendendo todas as rubricas necessárias para a obtenção destes,
sob pena de impossibilidade de acompanhamento pelo Agente Fiduciário,
podendo este solicitar à Emissora e/ou aos seus auditores independen-
tes todos os eventuais esclarecimentos adicionais que se façam neces-
sários; e (3) declaração assinada por representante legal da Emissora

com poderes para tanto atestando: (x) que permanecem válidas as
disposições contidas na Escritura de Emissão; (y) não ocorrência de
qualquer das hipóteses de vencimento antecipado e inexistência de
descumprimento de obrigações da Emissora perante os Debenturistas
e o Agente Fiduciário; e (z) que não foram praticados atos em desacor-
do com o estatuto social;(b) dentro de, no máximo, 60(sessenta ) dias
após o término de cada trimestre, (1) cópia do balanço consolidado da
Emissora relativas ao encerramento de cada trimestre; e (2) relatório de
apuração dos Índices Financeiros, elaborado pela Emisora, contendo
memória de cálculo detalhada para acompanhamento dos Índices Fi-
nanceiros para o respectivo trimestre, compreendendo todas as rubri-
cas necessárias para a obtenção destes, sob pena de impossibilidade de
acompanhamento pelo Agente Fiduciário, podendo este solicitar à
Emissora todos os eventuais esclarecimentos adicionais que se façam
necessários.(c) dentro de 10 (dez) Dias Úteis, qualquer informação
que razoavelmente lhe venha a ser solicitada  permitindo que o Agente
Fiduciário, através de seus representantes legalmente constituídos e
previamente indicados, tenha acesso aos seus livros e registros contábeis,
bem como, no prazo de até 10 (dez) Dias Úteis contados da data da
solicitação, a qualquer informação relevante para a presente Emissão
que lhe venha a ser solicitada; (d) em até 05 (cinco) Dias Úteis após o
efetivo registro na JUCEMA, notificação de convocação e cópias das
atas de todas as Assembleias Gerais de Acionistas e Reuniões de Dire-
toria da Emissora; (e) dentro de 10 (dez) Dias Úteis da data de seu
envio aos Debenturistas ou da data em que forem divulgados ao merca-
do, cópia de todas as cartas e comunicados enviados, bem como os
Avisos aos Debenturistas, fatos relevantes e atas de assembleias, desde
que devidamente registrada na JUCEMA que, de qualquer forma, en-
volvam interesses dos Debenturistas; (f) cópia de qualquer notificação
judicial ou extrajudicial recebida pela Emissora, em até 5 (cinco) Dias
Úteis após seu recebimento, que possa resultar em um efeito adverso
relevante sobre as Debêntures, entendido como qualquer evento ou
situação que cause (1) qualquer efeito negativo, de caráter substancial,
na situação (financeira, societária, operacional ou de outra natureza),
nos negócios, nos bens, nos resultados operacionais e/ou nas perspec-
tivas da Emissora e/ou de suas controladas; e/ou (2) qualquer efeito
negativo na capacidade da Emissora de cumprir pontualmente qualquer
de suas obrigações pecuniárias ou obrigações não pecuniárias relevan-
tes, no todo ou em parte, nos termos desta Escritura; (g) informações a
respeito de qualquer dos eventos indicados nos itens 5.3.1 e 5.4.1
acima em até 1 (um) Dia Útil da ciência pela Emissora, e/ou da ciência
pela Emissora de ato ou fato que tenha resultado ou possa resultar em
um efeito adverso relevante sobre as Debêntures; (h) os eventuais
comprovantes de cumprimento de suas obrigações pecuniárias perante
os Debenturistas no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis contados da
respectiva data de vencimento; e (i) 1 (uma) via original dos Contratos
de Garantia devidamente registrados, conforme disposto na Cláusula
2.1.3.2 no prazo de até 05 (cinco) Dias Úteis contados da data dos
respectivos registros.(ii) proceder à adequada publicidade dos dados
econômico-financeiros, nos termos exigidos pela Lei nº 6.404/76, pro-
movendo a publicação das suas demonstrações financeiras, nos termos
exigidos pela legislação em vigor;(iii) manter a sua contabilidade atuali-
zada e efetuar os respectivos registros de acordo com os princípios
contábeis geralmente aceitos no Brasil;(iv) convocar Assembleia Geral
de Debenturistas para deliberar sobre qualquer das matérias que direta
ou indiretamente se relacione com a presente Emissão, nos termos
desta Escritura, caso o Agente Fiduciário não o faça;(v) cumprir todas
as determinações da CVM, disponibilizando documentos exigidos por
todas as leis e regulamentos aplicáveis e prestando, ainda, as informa-
ções que lhe forem solicitadas;(vi) manter em adequado funcionamento
órgão para atender, de forma eficiente, os Debenturistas, ou contratar
instituições financeiras autorizadas para a prestação desse serviço;
(vii) não realizar operações fora de seu objeto social, observadas as
disposições estatutárias, legais e regulamentares em vigor;(viii) cum-
prir todas as leis e, em todos os aspectos relevantes, todas as regras,
regulamentos e ordens aplicáveis em qualquer jurisdição na qual reali-
zar negócios ou possua ativos; (ix) notificar, em até 2 (dois) Dias Úteis
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contados da data da ciência do fato, o Agente Fiduciário sobre qualquer
ato ou fato que possa afetar adversamente sua condição operacional;
(x) notificar em até 2 (dois) Dias Úteis o Agente Fiduciário e a entidade
administradora de mercado organizado em que forem negociadas as
Debêntures, contatos da data da sua ciência, sobre qualquer alteração
substancial nas condições financeiras, econômicas, comerciais,
operacionais, regulatórias ou societárias ou nos negócios da Emissora
que (a) impossibilite ou dificulte de forma relevante o cumprimento,
pela Emissora, de suas obrigações decorrentes desta Escritura e das
Debêntures; ou (b) faça com que as demonstrações ou informações
financeiras disponibilizadas pela Emissora em seu site não mais refli-
tam a real condição econômica e financeira da Emissora; (xi) não pagar
dividendos, ressalvado o disposto no artigo 202 da Lei nº 6.404/76,
juros sobre capital próprio, nem qualquer outra participação
estatutariamente prevista, se estiver em mora, relativamente ao paga-
mento de quaisquer valores devidos aos Debenturistas, relativos às
Debêntures objeto desta Escritura, cessando tal proibição tão logo seja
purgada a mora; (xii) manter seus bens adequadamente segurados, con-
forme a regulamentação que lhe seja aplicável; (xiii) efetuar pontual-
mente o pagamento dos serviços relacionados ao depósito das Debên-
tures custodiadas na CETIP; (xiv) arcar com todos os custos (a) decor-
rentes da distribuição das Debêntures, incluindo todos os custos rela-
tivos ao seu depósito na CETIP; (b) de registro e de publicação dos
atos necessários à Emissão, tais como esta Escritura, seus eventuais
aditamentos e os atos societários da Emissora; e (c) de contratação do
agente fiduciário e do Banco Liquidante; (xv) cumprir as obrigações
estabelecidas no artigo 17 da Instrução CVM n° 476/09, quais sejam:(a)
preparar demonstrações financeiras de encerramento de exercício e, se
for o caso, demonstrações consolidadas, em conformidade com a Lei nº
6.404/76, e com as regras emitidas pela CVM; (b) submeter suas de-
monstrações financeiras a auditoria por auditor registrado na CVM; (c)
divulgar suas demonstrações financeiras, acompanhadas de notas
explicativas e parecer dos auditores independentes, na seguinte página
da rede mundial de computadores: www.grupomateus.com.br, dentro
de até 3 (três) meses contados do encerramento do exercício social;(d)
manter os documentos mencionados no subitem (c) acima em sua pági-
na na rede mundial de computadores, por um prazo de 3 (três) anos;(e)
observar as disposições da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de
2002 ("Instrução CVM nº 358/02"), no tocante a dever de sigilo e
vedações à negociação; (f) divulgar, na seguinte página da rede mundial
de computadores: www.grupomateus.com.br, a ocorrência de fato re-
levante, conforme definido pelo artigo 2º da Instrução CVM nº 358/02,
comunicando este fato imediatamente ao Coordenador Líder e ao Agen-
te Fiduciário, conforme dados de contato do Coordenador Líder cons-
tantes do Contrato de Colocação e dados de contato do Agente Fiduciário
na presente Escritura; e (g) fornecer as informações solicitadas pela
CVM;(xvi) manter contratados durante o prazo de vigência das Debên-
tures, às suas expensas, o Banco Liquidante, o Escriturador, Banco
Mandatário, a CETIP e o Agente Fiduciário;(xvii) repassar as informa-
ções referentes aos eventos das Debêntures ao Banco Liquidante, in-
formando os valores unitários de pagamento até as 19:00h (dezenove
horas) do Dia Útil anterior à data do evento; (xviii)efetuar o pagamento
de todas as despesas comprovadas pelo Agente Fiduciário, desde que,
sempre que possível e dentro de padrões de mercado, previamente
aprovadas, por escrito, pela Emissora, que venham a ser necessárias
para proteger os direitos e interesses dos Debenturistas ou para reali-
zar seus créditos, inclusive honorários advocatícios (devidos apenas na
hipótese de cobrança judicial da dívida) e outras despesas e custos
incorridos em virtude da cobrança de qualquer quantia devida aos
Debenturistas nos termos desta Escritura; (xix) cumprir rigorosamente
o disposto na legislação em vigor pertinente à Política Nacional do
Meio Ambiente, às Resoluções do Conama - Conselho Nacional do
Meio Ambiente, as demais legislações e regulamentações ambientais
supletivas, adotando as medidas e ações preventivas ou reparatórias,
destinadas a evitar e corrigir eventuais danos ambientais apurados,
decorrentes da atividade descrita em seu objeto social, responsabili-
zando-se, única e exclusivamente, pela destinação dos recursos finan-

ceiros obtidos com a Emissão, assim como, a proceder a todas as
diligências exigidas para a atividade da espécie, preservando o meio
ambiente e atendendo às determinações dos órgãos municipais, estadu-
ais e federais, que subsidiariamente venham a legislar ou regulamentar
as normas ambientais em vigor;(xx) não transferir ou, por qualquer
forma, ceder ou prometer ceder a terceiros os direitos e obrigações que
respectivamente adquiriu e assumiu na presente Escritura, sem a pré-
via anuência dos Debenturistas reunidos em Assembleia Geral de
Debenturistas especialmente convocada para esse fim;(xxi) cumprir e
adotar políticas que visem assegurar o cumprimento, por suas
controladoras, controladas, coligadas, respectivos administradores e
empregados cumpram qualquer dispositivo de qualquer lei ou regula-
mento, nacional ou estrangeiro, contra prática de corrupção ou atos
lesivos à administração pública, incluindo, sem limitação, das Leis nº
9.613/1998, conforme alterada, nº 12.529/2011, nº 12.846/13, o Decre-
to nº 8.220/2015, o US Foreing Corrupt Practices Act (FCPA) e o UK
Bribery Act, conforme aplicáveis ("Leis Anticorrupção"), devendo
comunicar ao mercado, por meio de fato relevante, na forma prevista
no artigo 17 da Instrução CVM nº 476/09 e na Instrução CVM nº 358/
02, eventual violação às Leis Anticorrupção; e (xxii) não utilizar, de
forma direta ou indireta, os recursos da Emissão para a prática de ato
previsto nas Leis Anticorrupção.6.2 As despesas a que se refere a
alínea (xviii) do item 6.1 acima compreenderão, entre outras, as seguin-
tes: (i) publicação de relatórios, avisos e notificações, conforme previs-
to nesta Escritura, e outras que vierem a ser exigidas pela regulamenta-
ção aplicável;(ii)despesas com conference calls e contatos telefônicos;
(iii) extração de certidões, despesas cartorárias, fotocópias, digitalizações,
envio de documentos; (iv) despesas de viagem, estadias e alimentação,
quando estas sejam necessárias ao desempenho das funções do Agente
Fiduciário; e (v) eventuais levantamentos adicionais e especiais ou
periciais que venham a ser comprovadamente necessários, se ocorre-
rem omissões e/ou obscuridades nas informações pertinentes aos estri-
tos interesses dos Debenturistas. 7. AGENTE FIDUCIÁRIO 7.1. A
Emissora nomeia e constitui a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUI-
DORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, acima qualifi-
cada, como Agente Fiduciário da Emissão, que, por meio deste ato,
aceita a nomeação para, nos termos da lei e da presente Escritura,
representar os interesses da comunhão dos titulares das Debêntures
perante a Emissora. 7.2 Nas hipóteses de ausência e impedimentos
temporários, renúncia, intervenção, liquidação, falência ou qualquer
outro motivo de vacância do Agente Fiduciário, será realizada, dentro
do prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do evento que a determi-
nar, Assembleia Geral de Debenturistas para a escolha de novo agente
fiduciário, a qual poderá ser convocada pelo próprio Agente Fiduciário
a ser substituído, pela Emissora, por Debenturistas que representem
10% (dez por cento), no mínimo, das Debêntures em Circulação, ou
pela CVM.7.2.1Na hipótese de a convocação não ocorrer até 15 (quin-
ze) dias antes do término do prazo referido no item 7.2 acima, caberá à
Emissora efetuá-la, observado o prazo de 15 (quinze) dias para a pri-
meira convocação e 8 (oito) dias para a segunda convocação. 7.2.2  A
CVM poderá nomear substituto provisório para o Agente Fiduciário
enquanto não se consumar o processo de escolha do novo agente
fiduciário.7.2.3. Na hipótese de o Agente Fiduciário não poder conti-
nuar a exercer as suas funções por circunstâncias supervenientes a esta
Escritura, deverá comunicar imediatamente este fato aos Debenturistas,
mediante convocação de Assembleia Geral de Debenturistas, solicitan-
do sua substituição.7.2.4 É facultado aos Debenturistas, após o encer-
ramento do prazo de distribuição das Debêntures, proceder à substi-
tuição do Agente Fiduciário e à indicação de seu eventual substituto,
em Assembleia Geral de Debenturistas especialmente convocada para
esse fim, observado o quórum de deliberação previsto no item 8.8 abai-
xo.7.2.5. A substituição do Agente Fiduciário fica sujeita à comunicação
prévia à CVM e à sua manifestação acerca do atendimento aos requisitos
previstos no artigo 8º da Instrução CVM nº 28, de 23 de novembro de 1983,
e eventuais normas posteriores. 7.2.6 A substituição em caráter perma-
nente do Agente Fiduciário (i) fica sujeita à comunicação prévia à CVM e
à sua manifestação acerca do atendimento aos requisitos previstos no
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Artigo 9º da Instrução CVM nº 28/83; e (ii) deverá ser objeto de adita-
mento a esta Escritura, devendo o mesmo ser arquivado na
JUCEMA.7.2.7 O Agente Fiduciário entrará no exercício de suas fun-
ções a partir da data de celebração da presente Escritura ou de eventual
aditamento relativo à sua substituição, devendo permanecer no exercí-
cio de suas funções até a sua efetiva substituição ou cumprimento de
todas suas obrigações sob esta Escritura e a legislação em vigor.7.2.8
Aplicam-se às hipóteses de substituição do Agente Fiduciário as nor-
mas e preceitos da CVM.7.3 Além de outros previstos em lei ou em ato
normativo da CVM, constituem deveres e atribuições do Agente
Fiduciário:proteger os direitos e interesses dos Debenturistas, empre-
gando no exercício da função o cuidado e a diligência que toda pessoa
ativa e proba costuma empregar na administração de seus próprios
bens;renunciar à função na hipótese de superveniência de conflito de
interesses ou de qualquer outra modalidade de inaptidão;conservar em
boa guarda toda a escrituração, correspondência e demais papéis relaci-
onados com o exercício de suas funções;verificar, no momento de acei-
tar a função, a veracidade das informações contidas nesta Escritura,
diligenciando no sentido de que sejam sanadas as omissões, falhas ou
defeitos de que tenha conhecimento;promover, nos competentes ór-
gãos, caso a Emissora não o faça, a inscrição desta Escritura e respecti-
vos aditamentos, sanando as lacunas e irregularidades porventura neles
existentes.  Neste caso, o oficial do registro notificará a administração
da Emissora para que esta lhe forneça as indicações e documentos
necessários;acompanhar a observância da periodicidade na prestação
das informações obrigatórias, alertando os Debenturistas acerca de even-
tuais omissões ou inverdades constantes de tais informações;emitir
parecer sobre a suficiência das informações constantes das eventuais
propostas de modificações nas condições das Debêntures, se for o
caso;verificar a regularidade da constituição das garantias reais que
venham a ser prestadas sob as Debêntures;solicitar, quando julgar ne-
cessário para o fiel cumprimento de suas funções, certidões atualizadas
dos distribuidores cíveis, das varas da Fazenda Pública, cartórios de
protesto, varas trabalhistas e procuradoria da Fazenda Pública da loca-
lidade da sede da Emissora;solicitar auditoria extraordinária na Emisso-
ra, de forma justificada, cujos custos deverão ser arcados pela Emisso-
ra; convocar, quando necessário, Assembleia Geral de Debenturistas,
mediante anúncio publicado, pelo menos 3 (três) vezes, na forma do
item 4.10 acima, às expensas da Emissora; (i) comparecer à Assembleia
Geral de Debenturistas a fim de prestar as informações que lhe forem
solicitadas;elaborar relatório destinado aos Debenturistas, nos termos
do artigo 68, § 1º, alínea b, da Lei nº 6.404/76, o qual deverá conter, ao
menos, as informações abaixo relacionadas.  Para tanto, a Emissora
disponibilizará todos os atos societários necessários, dados financei-
ros e organograma de seu grupo societário, o qual deverá conter, inclu-
sive, os controladores, as controladas, as sociedades sob controle co-
mum, as coligadas, e as sociedades integrantes do bloco de controle da
Emissora, conforme aplicável, no encerramento de cada exercício soci-
al, à realização do relatório que venham a ser solicitados pelo Agente
Fiduciário, os quais deverão ser devidamente encaminhados pela Emis-
sora até o prazo máximo de 30 (trinta) dias antes do encerramento do
prazo para disponibilização do relatório, bem como as demonstrações
financeiras auditadas da Emissora, que deverão ser devidamente enca-
minhados pela Emissora até o prazo máximo de 15 (quinze) dias antes
do encerramento do prazo para disponibilização do relatório: (a) even-
tual omissão ou inveracidade de que tenha conhecimento, contida nas
informações divulgadas pela Emissora, ou, ainda, o inadimplemento ou
atraso na obrigatória prestação de informações pela Emissora; (b) alte-
rações estatutárias ocorridas no período; (c) comentários sobre as de-
monstrações financeiras da Emissora enfocando os indicadores econô-
micos, financeiros e a estrutura de capital da Emissora; (d) posição da
distribuição ou colocação das Debêntures no mercado; (e) resgate das
Debêntures amortização do Valor Nominal Unitário e pagamento de
Remuneração das Debêntures realizados no período, bem como aquisi-
ções e vendas de Debêntures efetuadas pela Emissora;(f) acompanha-
mento da destinação dos recursos captados através da Emissão, de
acordo com os dados obtidos junto aos administradores da Emissora;

(g)cumprimento de outras obrigações assumidas pela Emissora nesta
Escritura; (h) declaração sobre sua aptidão para continuar exercendo a
função de Agente Fiduciário; (j) existência de outras emissões de de-
bêntures, públicas ou privadas, feitas por sociedade coligada, controla-
da, controladora ou integrante do mesmo grupo da Emissora em que
tenha atuado como agente fiduciário no período, bem como os seguin-
tes dados sobre tais emissões:(1) denominação da companhia ofertante;
(2) valor da emissão;(3)quantidade de debêntures emitidas;(4)espécie;
(5) prazo de vencimento das debêntures;(6) tipo e valor dos bens
dados em garantia e denominação dos garantidores; e (7) eventos de
resgate, amortização, conversão, repactuação e inadimplemento no
período; (k) declaração acerca da suficiência e exequibilidade das garan-
tias reais que venham a ser prestadas sob as Debêntures; (ii) colocar o
relatório de que trata o item acima à disposição dos Debenturistas no
prazo máximo de 4 (quatro) meses, a contar do encerramento do exer-
cício social da Emissora, ao menos nos seguintes locais: (a) na sede da
Emissora;(b) no escritório do Agente Fiduciário;(c) na CETIP;(d) na
CVM; e(e) na sede do Coordenador Líder. publicar, às expensas da
Emissora, nos órgãos de imprensa onde a Emissora deva efetuar suas
publicações, conforme disposto no item 4.2, anúncio comunicando aos
Debenturistas de que o relatório acima mencionado se encontra à sua
disposição nos locais indicados no item acima; manter atualizada a
relação dos Debenturistas e seus endereços, mediante, inclusive, gestão
de informações junto a Emissora, o Banco Liquidante, Escriturador e a
CETIP, sendo que, para fins de atendimento ao disposto nesta alínea,
a Emissora e os Debenturistas, mediante subscrição e integralização
das Debêntures, expressamente autorizam, desde já, o Banco Liquidante,
o Escriturador e a CETIP a atenderem quaisquer solicitações feitas
pelo Agente Fiduciário, inclusive em relação à divulgação, a qualquer
momento, da posição de Debêntures, e seus respectivos Debenturistas
coordenar o sorteio das Debêntures a serem resgatadas parcialmente,
se for o caso;fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes desta
Escritura, especialmente daquelas que impõem obrigações de fazer e de
não fazer; (xix) notificar os Debenturistas, se possível individualmen-
te, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis, da ciência de qualquer inadimplemen
to, pela Emissora, observado o disposto na cláusula 10.2.1 abaixo, de
obrigações assumidas na presente Escritura, indicando o local em que
fornecerá aos interessados mais esclarecimentos, enviando comunica-
ção de igual teor à CVM e à CETIP; (xx) divulgar as informações
referidas no item 7.3 (xiii) "j" em sua página na rede mundial de compu-
tadores tão logo delas tenha conhecimento; e(xxi) disponibilizar diaria-
mente o preço unitário das Debêntures, calculado pela Emissora, aos
Debenturistas e aos participantes do mercado, através de sua central de
atendimento e/ou de seu website. 7.4 O Agente Fiduciário usará de
quaisquer procedimentos judiciais ou extrajudiciais contra a Emissora
para a proteção e defesa dos interesses da comunhão dos Debenturistas
e da realização de seus créditos, devendo, em caso de inadimplemento
da Emissora, observados os termos desta Escritura: (i) declarar, obser-
vadas as condições da presente Escritura, antecipadamente vencidas as
Debêntures e cobrar seu principal e acessórios nas condições
especificadas;requerer a falência da Emissora, nos termos da legislação
pertinente;tomar qualquer providência necessária para a realização dos
créditos dos Debenturistas; erepresentar os Debenturistas em proces-
so de falência, recuperação judicial e extrajudicial e/ou liquidação
extrajudicial da Emissora.7.5 O Agente Fiduciário somente se eximirá
da responsabilidade pela não adoção das medidas contempladas no
item 7.4 (i) a(iii) acima se, convocada a Assembleia Geral de
Debenturistas, esta assim o autorizar por deliberação da unanimidade
das Debêntures em Circulação, bastando, porém, a deliberação da mai-
oria dos Debenturistas titulares de Debêntures em Circulação quando
tal hipótese se referir ao disposto no item 7.4 (iv) acima.7.6 Serão
devidos, pela Emissora ao Agente Fiduciário, honorários anuais pelo
desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, nos termos
da legislação em vigor e desta Escritura, correspondente a parcelas de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por ano, sendo a primeira parcela
devida no 5º (quinto) Dia Útil contado da data de celebração desta
Escritura e as demais no mesmo dia dos anos subsequentes. A primeira
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parcela será devida ainda que a operação não seja integralizada, a título
de estruturação e implantação. 7.7 A parcela citada na cláusula 7.6
supra será reajustada pela variação acumulada do IGP-M/FGV, ou na
falta deste, ou ainda na impossibilidade de sua utilização, pelo índice
que vier a substituí-lo, a partir da data do primeiro pagamento, até as
datas de pagamento seguintes, calculadas pro rata die, se necessário.  A
remuneração será devida mesmo após o vencimento final das Debêntu-
res, caso o Agente Fiduciário ainda esteja exercendo atividades ineren-
tes à sua função em relação à Emissão, remuneração esta que será
calculada pro rata die.7.8 A parcela citada no item acima, será acrescida
dos seguintes impostos: ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza), PIS (Contribuição ao Programa de Integração Social),
COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social),
IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), CSLL (Contribuição Soci-
al sobre o Lucro Líquido) e quaisquer outros impostos que venham a
incidir sobre a remuneração do Agente Fiduciário nas alíquotas vigentes
na data do pagamento. 7.9 Em caso de mora no pagamento de qualquer
quantia devida, os débitos em atraso ficarão sujeitos à multa contratual
de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, bem como a juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ficando o valor do débito em
atraso sujeito a atualização monetária pelo IGP-M/FGV, incidente des-
de a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento, calculado
pro rata die. 7.10 O pagamento da remuneração do Agente Fiduciário
será feito mediante depósito na conta corrente a ser indicada por esta
no momento oportuno, servindo o comprovante do depósito como
prova de quitação do pagamento.7.11 Fica estabelecido que, na hi-
pótese de vir a ocorrer a substituição do Agente Fiduciário, o substitu-
ído deverá repassar a parcela proporcional da remuneração inicialmen-
te recebida sem a contrapartida do serviço prestado, calculada pro rata
temporis, desde a data de pagamento da remuneração até a data da
efetiva substituição, à Emissora.  O agente fiduciário substituto fará jus
à mesma remuneração devida ao Agente Fiduciário, calculada proporci-
onalmente ao tempo de prestação de serviço restante, exceto se delibe-
rado de forma diversa pela Assembleia Geral de Debenturistas e com
anuência da Emissora.7.12 Todas as despesas com procedimentos le-
gais, inclusive as administrativas, em que o Agente Fiduciário venha a
incorrer para resguardar os interesses dos Debenturistas deverão ser,
sempre que possível e dentro de padrões de mercado, previamente
aprovadas e adiantadas pelos Debenturistas e, posteriormente confor-
me previsto em Lei, ressarcidas pela Emissora. Tais despesas a serem
adiantadas pelos Debenturistas incluem também os gastos com hono-
rários advocatícios de terceiros, depósitos, custas e taxas judiciárias
nas ações propostas pelo Agente Fiduciário, na condição de represen-
tante da comunhão dos Debenturistas. As eventuais despesas, depósi-
tos e custas judiciais decorrentes da sucumbência em ações judiciais
serão igualmente suportadas pelos Debenturistas, bem como a remu-
neração do Agente Fiduciário na hipótese de a Emissora permanecer em
inadimplência com relação ao pagamento desta por um período superi-
or a 30 (trinta) dias, podendo o Agente Fiduciário solicitar adiantamen-
to aos Debenturistas para cobertura da sucumbência arbitrada em juízo,
sendo certo que os recursos deverão ser disponibilizados em tempo
hábil de modo que não haja qualquer possibilidade de descumprimento
de ordem judicial por parte deste Agente Fiduciário.8. ASSEMBLEIA
GERAL DE DEBENTURISTAS 8.1 Os Debenturistas poderão, a
qualquer tempo, reunir-se em Assembleia Geral, de acordo com o dis-
posto no artigo 71 da Lei das Sociedades por Ações, a fim de deliberar
sobre matéria de interesse da comunhão dos Debenturistas.8.2 Aplica-
se à Assembleia Geral de Debenturistas, no que couber, o disposto na
Lei nº 6.404/76 sobre assembleia geral de acionistas. A Assembleia
Geral de Debenturistas será realizada, obrigatoriamente, na sede do
Agente Fiduciário e sempre em conjunto entre os Debenturistas da 1ª
Série e os Debenturistas da 2ª Série. 8.3 A Assembleia Geral de
Debenturistas pode ser convocada (i) pelo Agente Fiduciário; (ii) pela
Emissora; (iii) por Debenturistas que representem 10% (dez por cen-
to), no mínimo, das Debêntures em Circulação; ou (iv) pela CVM. 8.4
As Assembleias Gerais de Debenturistas serão convocadas com ante-
cedência mínima de 15 (quinze) dias.8.4.1 A Assembleia Geral de

Debenturistas se instalará, em primeira convocação, com a presença de
Debenturistas que representem a metade, no mínimo, das Debêntures
em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número de
Debenturistas.8.4.2A Assembleia Geral de Debenturistas somente
poderá ser realizada, em segunda convocação, em, no mínimo, 8 (oito)
dias após a data marcada para a instalação da Assembleia Geral de
Debenturistas em primeira convocação. 8.5 erá obrigatória a presença
dos representantes legais da Emissora nas Assembleias Gerais de
Debenturistas convocadas pela Emissora, enquanto que nas assembleias
convocadas pelos Debenturistas ou pelo Agente Fiduciário, a presença
dos representantes legais da Emissora será facultativa, a não ser quan-
do ela seja solicitada pelos Debenturistas ou pelo Agente Fiduciário,
conforme o caso, hipótese em que será obrigatória.8.6 O Agente
Fiduciário deverá comparecer à Assembleia Geral de Debenturistas e
prestar aos Debenturistas as informações que lhe forem solicitadas.8.7
 A presidência da Assembleia Geral de Debenturistas caberá ao
Debenturista eleito pelos Debenturistas ou àquele que for designado
pela CVM. 8.8 Nas deliberações da Assembleia Geral de Debenturistas,
a cada Debênture em Circulação caberá um voto, sendo admitida a
constituição de mandatários, titulares de Debêntures ou não. As delibe-
rações dependerão da aprovação de titulares de no mínimo 75% (cetenta
e cinco porcento) das Debêntures em Circulação, exceto se outro quórum
específico for estabelecido na presente Escritura. 8.9As deliberações
que digam respeito aos Debenturistas ou às condições das Debêntures,
como, por exemplo, (i) substituição do Agente Fiduciário, do Banco
Liquidante ou do Escriturador; (ii) alteração dos quoruns previstos
nesta Escritura; (iii) alteração de datas de pagamentos de quaisquer
valores previstos nesta Escritura; (iv) alteração do prazo das Debêntu-
res; (v) alteração da forma de amortização; (vi) alteração da remunera-
ção das Debêntures; (vii) alteração dos itens de vencimento antecipa-
do, inclusive no caso de renúncia ou perdão temporário; e (viii) altera-
ção das obrigações adicionais da Emissora; deverão ser tomadas por
Debenturistas que representem pelo menos 90% (noventa por cento)
das Debêntures em Circulação.As deliberações tomadas pelos
Debenturistas, no âmbito de sua competência legal, observados os
quoruns estabelecidos nesta Escritura, serão existentes, válidas e efica-
zes perante a Emissora e obrigarão a todos os titulares das Debêntures,
independentemente de terem comparecido à Assembleia Geral de
Debenturistas ou do voto nela proferido. Quaisquer deliberações to-
madas pelos Debenturistas nos termos desta cláusula deverão ser apro-
vadas pela Emissora. 8.10 A alteração dos quoruns qualificados previs-
tos na presente Escritura dependerá da aprovação por titulares da
totalidade das Debêntures em Circulação.9. DECLARAÇÕES E GA-
RANTIAS DO AGENTE FIDUCIÁRIO9.1 O Agente Fiduciário de-
clara e garante à Emissora que: (i) está devidamente autorizado a cele-
brar esta Escritura e a cumprir suas obrigações aqui previstas, tendo
sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários
para tanto;a celebração desta Escritura e o cumprimento de suas obri-
gações aqui previstas não infringem qualquer obrigação anteriormente
assumida pelo Agente Fiduciário;esta Escritura constitui uma obriga-
ção legal, válida e vinculante do Agente Fiduciário, exequível de acordo
com os seus termos e condições;o representante legal que assina esta
Escritura tem poderes estatutários e/ou delegados para tanto, podendo
cumprir com suas obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos
todos os requisitos legais e estatutários necessários para tanto; sob as
penas da lei, não há nenhum impedimento legal, conforme definido no
artigo 66, §3o, da Lei 6.404/76, e no artigo 10 da Instrução CVM nº 28/
83, para exercer a função que lhe é conferida;está ciente da Circular nº
1.832, de 31 de outubro de 1990, do Banco Central do Brasil;aceita a
função que lhe é conferida, assumindo integralmente os deveres e atri-
buições previstos na legislação e regulamentação específica e nesta
Escritura;aceita integralmente esta Escritura, suas cláusulas e condi-
ções;  (ii) está devidamente qualificado a exercer as atividades de Agen-
te Fiduciário, nos termos da regulamentação aplicável vigente;verificou,
no momento de aceitar a função, a veracidade das informações contidas
nesta Escritura, diligenciando no sentido de que fossem sanadas as
omissões, falhas ou defeitos de que tivesse conhecimento;não possui
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qualquer ligação com a Emissora que o impeça de exercer suas
funções;não se encontra em nenhuma das situações de conflito de inte-
resses previstas no artigo 10 da Instrução CVM n° 28/83;as garantias
reais a serem prestadas pela Companhia são suficientes; e na data de
assinatura da presente Escritura, conforme organograma encaminhado
pela Emissora, o Agente Fiduciário presta serviços de agente fiduciário
para as seguintes emissões: (i) 1ª Emissão de Debêntures da Emissora,
em que foram emitidas 1.250 (um mil e duzentos e cinquenta) debêntu-
res, perfazendo o montante total de R$125.000.000,00 (cento e vinte e
cinco milhões de reais), com data de vencimento em 15 de agosto de
2023. Até a presente data foram verificados eventos de amortização,
não tendo sido verificados quaisquer eventos de resgate antecipado,
conversão, repactuação e/ou inadimplemento. Na data da emissão, as
debêntures da 1ª Emissão da Emissora foram garantidas por cessão
fiduciária de direitos creditórios oriundos de cobrança bancária, aliena-
ção fiduciária dos Imóveis, bem como por garantia fidejussória presta-
da pela Exitus, conforme previsto na respectiva escritura de emissão; e
(ii) 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em
série única, da espécie com garantia real e fidejussória adicional, para
distribuição pública com esforços restritos, nos termos da instrução
CVM nº 476/09, da Mateus Supermercados S.A. ("1ª Emissão da
Mateus Supermercados"), em que foram emitidas 6.000 (seis mil) de-
bêntures, perfazendo o montante total de R$60.000.000,00 (sessenta
milhões de reais), com data de vencimento em 20 de dezembro de 2021.
Até a presente data não foram verificados quaisquer eventos de resgate
antecipado, amortização, conversão, repactuação e/ou inadimplemento.
As debêntures da 1ª Emissão da Mateus Supermercados foram garan-
tidas por cessão fiduciária de direitos creditórios da emissora oriundos
de vendas com cartões de crédito (Visa e/ou Mastercard), por cessão
fiduciária de direitos creditórios da emissora depositados na conta vin-
culada, hipoteca de 5 imóveis de propriedade da Tocantins, bem como
por garantia fidejussória prestada por Ilson, pela Emissora, pela Maria
Barros Pinheiros e pela Tocantins, conforme previsto na respectiva
escritura de emissão.9.2 Sem prejuízo do dever de diligência do Agente
Fiduciário, este assumirá que os documentos originais ou cópias auten-
ticadas de documentos encaminhados pela Emissora ou por terceiros a
seu pedido não foram objeto de fraude ou adulteração.  Não será ainda,
sob qualquer hipótese, responsável pela elaboração de documentos
societários da Emissora, que permanecerão sob obrigação legal e regu-
lamentar da Emissora elaborá-los, nos termos da legislação aplicável.
9.3 Os atos ou manifestações por parte do Agente Fiduciário, que
criarem responsabilidade para os Debenturistas e/ou exonerarem ter-
ceiros de obrigações para com eles, bem como aqueles relacionados ao
devido cumprimento das obrigações assumidas nesta Escritura, so-
mente serão válidos quando previamente assim deliberado pelos
Debenturistas reunidos em Assembleia Geral. 9.4 O Agente Fiduciário
não emitirá qualquer tipo de opinião ou fará qualquer juízo sobre a
orientação acerca de qualquer fato da emissão que seja de competência
de definição pelos Debenturistas, comprometendo-se tão-somente a
agir em conformidade com as instruções que lhe forem transmitidas
pelos Debenturistas. Neste sentido, o Agente Fiduciário não possui
qualquer responsabilidade sobre o resultado ou sobre os efeitos jurídi-
cos decorrentes do estrito cumprimento das orientações dos
Debenturistas a ele transmitidas conforme definidas pelos Debenturistas
e reproduzidas perante a Emissora, independentemente de eventuais
prejuízos que venham a ser causados em decorrência disto aos
Debenturistas ou à Emissora. A atuação do Agente Fiduciário limita-se
ao escopo da Instrução CVM n° 28/83, conforme alterada e dos artigos
aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando este isento, sob
qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional
que não tenha decorrido da legislação aplicável.10. DECLARAÇÕES
E GARANTIAS DA EMISSORA E DOS FIADORES10.1A Emis-
sora declara e garante ao Agente Fiduciário que:é uma sociedade por
ações de capital fechado devidamente organizada, constituída e exis-
tente de acordo com as leis brasileiras; (i) está devidamente autorizada
a celebrar esta Escritura e obteve todas as licenças e autorizações,
inclusive as societárias, necessárias à celebração desta Escritura, à emis-

são das Debêntures e ao cumprimento de suas obrigações aqui previs-
tas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários ne-
cessários para tanto;a celebração desta Escritura e o cumprimento das
obrigações aqui previstas não infringem qualquer obrigação anterior-
mente assumida pela Emissora; (ii) os representantes legais que assi-
nam esta Escritura têm poderes estatutários e/ou delegados para assu-
mir, em seu nome, as obrigações ora estabelecidas e, sendo mandatári-
os, tiveram os poderes legitimamente outorgados, estando os respecti-
vos mandatos em pleno vigor; (iii) a Emissora está cumprindo todas as
leis, regulamentos, normas administrativas e determinações dos órgãos
governamentais, autarquias ou tribunais, aplicáveis à condução de seus
negócios e que sejam relevantes para a execução das atividades da
Emissora, inclusive com o disposto na legislação em vigor pertinente à
Política Nacional do Meio Ambiente, nas Resoluções do Conselho
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA e nas demais legislações e
regulamentações ambientais supletivas que sejam igualmente relevan-
tes para a execução das atividades da Emissora, adotando as medidas e
ações preventivas ou reparatórias destinadas a evitar ou corrigir even-
tuais danos ambientais decorrentes do exercício das atividades descri-
tas em seu objeto social.  A Emissora está obrigada, ainda, a proceder a
todas as diligências exigidas para realização de suas atividades, preser-
vando o meio ambiente e atendendo às determinações dos órgãos muni-
cipais, estaduais e federais que subsidiariamente venham a legislar ou
regulamentar as normas ambientais em vigor; (iv) a celebração da Escri-
tura e a colocação das Debêntures não infringem qualquer disposição
legal, contratos ou instrumentos dos quais a Emissora seja parte, nem
irá resultar em: (a) vencimento antecipado de qualquer obrigação
estabelecida em qualquer desses contratos ou instrumentos; (b) criação
de quaisquer ônus sobre qualquer ativo ou bem da Emissora , exceto
por aqueles descritos na cláusula 4.11 e por aqueles já existentes nesta
data; ou (c) rescisão de qualquer desses contratos ou instrumentos;
nenhum registro, consentimento, autorização, aprovação, licença, or-
dem de, ou qualificação perante qualquer autoridade governamental
federal, estadual, municipal ou órgão regulatório, é exigido para o cum-
primento, pela Emissora, de suas obrigações nos termos desta Escritu-
ra e das Debêntures, ou para a realização da Emissão, exceto a inscrição
da Escritura na JUCEMA e o registro das Debêntures na CETIP;não
tem qualquer ligação com o Agente Fiduciário que o impeça de exercer,
plenamente, suas funções em relação a esta Emissão; (v) não tem co-
nhecimento de fato que impeça o Agente Fiduciário de exercer, plena-
mente, suas funções, nos termos da Lei nº 6.404/76 e demais normas
aplicáveis, inclusive regulamentares; (vi) manterá os seus bens adequa-
damente segurados, conforme a regulamentação do setor que lhe seja
aplicável;tem todas as autorizações e licenças (inclusive ambientais)
exigidas pelas autoridades federais, estaduais e municipais relevantes
para o exercício de suas atividades, estando todas elas válidas;está
devidamente autorizada a celebrar esta Escritura e a cumprir todas as
obrigações nesta previstas, tendo, então, sido satisfeitos todos os re-
quisitos legais e estatutários necessários para tanto;as demonstrações
financeiras da Emissora apresentam de maneira adequada a situação
financeira da Emissora nas datas a que se referem, tendo sido devida-
mente elaboradas em conformidade com os princípios contábeis geral-
mente aceitos no Brasil. Desde a data das demonstrações financeiras
referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015, a Emis-
sora não tem conhecimento de nenhum efeito adverso relevante na
situação financeira e nos resultados operacionais em questão, não hou-
ve qualquer operação envolvendo a Emissora fora do curso normal de
seus negócios que seja relevante para a Emissora, não houve qualquer
alteração no capital social ou aumento relevante do endividamento da
Emissora;manterá em vigor toda a estrutura de contratos e demais
acordos existentes necessários para assegurar à Emissora a manutenção
das suas condições atuais de operação e funcionamento;os documentos
e informações fornecidos ao Agente Fiduciário são materialmente cor-
retos, estão atualizados até a data em que foram fornecidos e incluem
os documentos e informações relevantes para a tomada de decisão de
investimento sobre a Emissora e no que se refere às garantias prestadas
pela Emissora, tendo sido disponibilizadas informações sobre as tran-
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sações relevantes da Emissora, bem como sobre os direitos e obriga-
ções materialmente relevantes delas decorrentes; (i) não omitiu ou omi-
tirá nenhum fato, de qualquer natureza, que seja de seu conhecimento e
que possa resultar em alteração substancial adversa das situações eco-
nômico-financeiras ou jurídicas da Emissora em prejuízo dos investi-
dores das Debêntures; não há, na data de assinatura desta Escritura, e
que seja de seu conhecimento, outros processos administrativos e judi-
ciais em que a Emissora seja parte além daqueles apresentados nas
certidões da Emissora; tem plena ciência e concorda integralmente com
a forma de divulgação e apuração da Taxa DI, divulgada pela CETIP, e
que a forma de cálculo da Remuneração das Debêntures foi acordada
por livre vontade entre a Emissora e o Coordenador Líder, em obser-
vância ao princípio da boa-fé; eesta Escritura constitui uma obrigação
legal, válida, eficaz e vinculativa da Emissora, exequível de acordo com
os seus termos e condições, com força de título executivo extrajudicial
nos termos do artigo 585 do Código de Processo Civil Brasileiro;não há
qualquer violação ou indício material de violação às Leis Anticorrupção
ou de qualquer dispositivo de qualquer lei ou regulamento, nacional ou
estrangeiro, contra prática de corrupção ou atos lesivos à administra-
ção pública, inclusive, mas não se limitando aos fatos narrados na Ação
de Improbidade, pela Emissora, por suas respectivas sociedades
controladoras, por qualquer de suas controladas ou coligadas. 10.2 Os
Fiadores declaram e garantem ao Agente Fiduciário que:a celebração
desta Escritura e o cumprimento das obrigações aqui previstas não
infringem qualquer obrigação anteriormente assumida pelos Fiadores; a
celebração da Escritura e a colocação das Debêntures não infringem
qualquer disposição legal, regulamentar, ordem, decisão ou sentença
administrativa, judicial ou arbitral que afete os Fiadores, contratos ou
instrumentos dos quais os Fiadores sejam parte, nem irá resultar em:
(a) vencimento antecipado de qualquer obrigação estabelecida em qual-
quer desses contratos ou instrumentos; (b) criação de quaisquer ônus
sobre qualquer ativo ou bem dos Fiadores, exceto por aqueles já exis-
tentes nesta data; ou (c) rescisão de qualquer desses contratos ou
instrumentos;nenhum registro, consentimento, autorização, aprova-
ção, licença, ordem de, ou qualificação é exigido para o cumprimento,
pelos Fiadores, de suas obrigações nos termos desta Escritura;as obri-
gações assumidas na Fiança constituem obrigação legal, válida e
vinculativa da Emissora e dos Fiadores, exequível de acordo com os
seus termos e condições, nos termos do artigo 784 do Código de Pro-
cesso Civil; enão há qualquer violação ou indício material de violação,
incluindo, mas não se limitando ao oferecimento de denúncia ou instau-
ração de procedimento administrativo ou judicial, por autoridade com-
petente, de qualquer dispositivo de qualquer lei ou regulamento, naci-
onal ou estrangeiro, contra prática de corrupção ou atos lesivos à admi-
nistração pública, incluindo, sem limitação, às Leis Anticorrupção, por
qualquer dos Fiadores e, se aplicável, por suas respectivas sociedades
controladoras, por qualquer de suas controladas ou coligadas.10.3 A
Emissora e os Fiadores, conforme o caso, se comprometem a notificar
em até 3 (três) dias úteis os Debenturistas e o Agente Fiduciário caso
quaisquer das declarações aqui prestadas tornem-se total ou parcial-
mente inverídicas, incompletas ou incorretas, observado o disposto no
item 7.3 (xix) desta Escritura.11.DISPOSIÇÕES GERAIS11.1 As
comunicações a serem enviadas por qualquer das partes nos termos
desta Escritura deverão ser encaminhadas para os seguintes endereços:(i)
Para a Emissora:ARMAZÉM MATEUS S.A.Rodovia BR 135/Aveni-
da Engenheiro Emiliano Macieira, nº5, Depósito, Bairro Maracanã
65.099-090 - São Luis - MA At.: José MorgadoTelefone: (98) 2108-
3518Correio eletrônico: jose.morgado@armateus.com.br(ii)Para o Agen-
te Fiduciário:PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOSAvenida das Américas, nº 4.200, bloco
08, ala B, salas 302, 303 e 304 - Barra da Tijuca22640-102, Rio de
Janeiro - RJAt: Sra. Nathalia Machado Loureiro, Sra. Marcelle Motta
Santoro e Sr. Marco Aurélio Ferreira Telefone: (21) 3385-4565 Fac-
símile: (21) 3385-4046 Correio eletrônico: operacional@pentagono
trustee.com.br(iii)Para o Banco Liquidante e Escriturador: BANCO
BRADESCO S.A.Cidade de Deus, s/no, Prédio Amarelo, 2º an-
dar06029-900-Osasco-SP At.: Sra.Debora Andrade Teixeira / Sr. Douglas

Marcos da Cruz Telefone: (11) 3684-9492/3684-7911 Correio eletrô-
nico: debora.teixeira@bradesco.com.br; douglas.cruz@ bradesco.combr;
4010.custodiarf@bradesco.com.br(iv) Para a CETIP:CETIP S.A-
MERCADOS ORGANIZADOS Avenida República do Chile, nº 230,
11º andar20031-170 - Rio de Janeiro - RJTelefone: (21) 2276-7474
Fax: (21) 2252-4308/2262-5481ouAlameda Xingú, 350, 1º andar01452-
001 - Barueri - SPAt.: Gerência de Valores MobiliáriosTelefone: (11)
3111-1596Fax: (11) 3111-1564Correio eletrônico: valores.mobiliarios@
cetip.com.br11.1.1As comunicações serão consideradas entregues quan-
do recebidas sob protocolo ou com "aviso de recebimento" expedido
pelo correio, por correio eletrônico, ou, ainda, por telegrama enviado
aos endereços acima.  As comunicações feitas por fac-símile ou correio
eletrônico serão consideradas recebidas na data de seu envio, desde que
seu recebimento seja confirmado por meio de indicativo (recibo emiti-
do pela máquina utilizada pelo remetente) seguido de confirmação ver-
bal por telefone. A mudança de qualquer dos endereços acima deverá
ser comunicada à outra Parte pela Parte que tiver seu endereço altera-
do.11.1.2 A mudança de qualquer dos endereços e/ou representantes
dos destinatários acima deverá ser comunicada a todas as demais Partes
pela Emissora em até 5 (cinco) dias.11.2 Exceto quando previsto ex-
pressamente de modo diverso na presente Escritura, entende-se por
"Dia Útil" qualquer dia da semana, exceto sábado, domingos e feriados
nacionais.  Quando a indicação de prazo contado por dia na presente
Escritura não vier acompanhada da indicação de "Dia Útil", entende-se
que o prazo será contado em dias corridos. 11.3 Não se presume a
renúncia a qualquer dos direitos decorrentes da presente Escritura.
Desta forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de
qualquer direito ou faculdade que caiba aos Debenturistas em razão de
qualquer inadimplemento da Emissora prejudicará o exercício de tal
direito ou faculdade, ou será interpretado como renúncia a ele, nem
constituirá novação ou precedente no tocante a qualquer outro
inadimplemento ou atraso.11.4 Caso qualquer das disposições ora
aprovadas venha a ser julgada ilegal, inválida ou ineficaz, prevalecerão
todas as demais disposições não afetadas por tal julgamento, compro-
metendo-se as Partes, em boa-fé, a substituírem a disposição afetada
por outra que, na medida do possível, produza o mesmo efeito.11.5 As
Partes concordam que a presente Escritura, assim como os demais
documentos da Emissão poderão ser alterados, sem a necessidade de
qualquer aprovação dos Debenturistas, sempre que e somente (i) quan-
do tal alteração decorrer exclusivamente da necessidade de atendimento
a exigências de adequação a normas legais, regulamentares ou exigências
da CVM, ANBIMA, BM&FBovespa ou da CETIP, se aplicável; (ii)
quando verificado erro material, seja ele um erro grosseiro, de digitação
ou aritmético; ou ainda (iii) em virtude da atualização dos dados
cadastrais das Partes, tais como alteração na razão social, endereço e
telefone, entre outros dados, desde que não haja qualquer custo ou
despesa adicional para os Debenturistas.11.6 As Partes declaram, mú-
tua e expressamente, que a presente Escritura foi celebrada respeitan-
do-se os princípios de probidade e de boa-fé, por livre, consciente e
firme manifestação de vontade das Partes e em perfeita relação de
equidade.11.7 As palavras e os termos constantes desta Escritura, aqui
não expressamente definidos, grafados em português ou em qualquer
língua estrangeira, bem como quaisquer outros de linguagem técnica e/
ou financeira, que, eventualmente, durante a vigência da presente Escri-
tura, no cumprimento de direitos e obrigações assumidos por ambas as
partes, sejam utilizados para identificar a prática de quaisquer atos ou
fatos, deverão ser compreendidos e interpretados em consonância com
os usos, costumes e práticas do mercado de capitais brasileiro. 11.8
Esta Escritura e as Debêntures constituem títulos executivos
extrajudiciais nos termos dos incisos I e II do artigo 784 do Código de
Processo Civil, reconhecendo as partes desde já que, independente-
mente de quaisquer outras medidas cabíveis, as obrigações assumidas
nos termos desta Escritura comportam execução específica e se subme-
tem às disposições dos artigos 815 e seguintes do Código de Processo
Civil, sem prejuízo do direito de declarar o vencimento antecipado das
Debêntures, nos termos desta Escritura. 11.9 Esta Escritura é firmada
em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes por si e seus
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Dívida 
Líquida 

É a soma dos saldos dos empréstimos, financiamentos 
e outras dívidas financeiras onerosas, incluindo, sem  
limitação, as debêntures, o saldo líquido das operações 
 ativas e passivas com derivativos em que a Emissora  
seja parte, classificadas no passivo circulante e exigível 
 de longo prazo da Emissora, bem como avais, fianças  
e demais garantias prestadas em benefício de empresas  
não consolidadas nas demons trações financeiras 
auditadas  da Emissora, menos as disponibilidades e 
aplicações financeiras de curto prazo. 

EBITDA 

Significa o lucro (prejuízo) líquido antes do imposto 
de renda e da contribuição social, adicionando-se (i) 
despesas não operacionais; (ii) despesas financeiras; e 
(iii) despesas com amortizações e depreciações 
(apresentadas no fluxo de caixa método indireto); e  
excluindo-se (i) receitas não operacionais; e (ii) receitas
 financeiras; apurado com base nos últimos 12 (doze) 
meses contados, da data-base de cálculo do índice. 

sucessores.12. LEI E FORO12.1 Esta Escritura reger-se-á pelas leis da
República Federativa do Brasil.12.2 Fica eleito o Foro Central da
Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer
dúvidas ou controvérsias oriundas desta Escritura, com renúncia a qual-
quer outro, por mais privilegiado que seja.E por estarem assim justas e
contratadas, as partes firmam a presente Escritura, em 4 (quatro) vias
de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhasSão Paulo,
26 de dezembro de 2016.(página de assinatura 1/6 da Escritura cele-
brada entre Armazém Mateus S.A., Pentágono S.A. Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários, Ilson Mateus Rodrigues, Exitus Holding
S.A. e Tocantins Participações e Empreendimentos Ltda., em 26 de
dezembro de 2016).ARMAZÉM MATEUS S.A.ILSON MATEUS
RODRIGUES (página de assinatura 2/6 da Escritura celebrada entre
Armazém Mateus S.A., Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Va-
lores Mobiliários, Ilson Mateus Rodrigues, Exitus Holding S.A. e
Tocantins Participações e Empreendimentos Ltda., em 26 de dezembro
de 2016).PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS (página de assinatura 3/6 da Escritura
celebrada entre Armazém Mateus S.A., Pentágono S.A. Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários, Ilson Mateus Rodrigues, Exitus Holding
S.A. e Tocantins Participações e Empreendimentos Ltda., em 26 de
dezembro de 2016).ILSON MATEUS RODRIGUES (página de as-
sinatura 4/6 da Escritura celebrada entre Armazém Mateus S.A.,
Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Ilson
Mateus Rodrigues, Exitus Holding S.A. e Tocantins Participações e
Empreendimentos Ltda., em 26 de dezembro de 2016).TOCANTINS
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. (página de
assinatura 5/6 da Escritura celebrada entre Armazém Mateus S.A.,
Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Ilson
Mateus Rodrigues, Exitus Holding S.A. e Tocantins Participações e
Empreendimentos Ltda., em 26 de dezembro de 2016).EXITUS
HOLDING S.A. (página de assinatura 6/6 da Escritura celebrada
entre Armazém Mateus S.A., Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos
e Valores Mobiliários, Ilson Mateus Rodrigues, Exitus Holding S.A. e
Tocantins Participações e Empreendimentos Ltda., em 26 de dezembro
de 2016). Este anexo é parte integrante da Escritura celebrada entre
Armazém Mateus S.A., Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Va-
lores Mobiliários, Ilson Mateus Rodrigues e Tocantins Participações e
Empreendimentos Ltda., em 26 de dezembro de 2016. ANEXO I ÍN-
DICES FINANCEIROS1. Os seguintes Índices Financeiros deverão
ser calculados pela Emissora e acompanhados pelo Agente Fiduciário
trimestralmente, nos termos da cláusula 6.1 (i) (a) e (b) acima, com base
nas demonstrações financeiras da Emissora consolidadas com as de-
monstrações financeiras da Mateus Supermercados S.A., no prazo de
até 5 (cinco) Dias Úteis contados do recebimento das respectivas de-
monstrações financeiras pelo Agente Fiduciário, até a Data de Venci-
mento: não poderá ser superior a 2,0 (duas) vezes a razão entre as
contas de Dívida Líquida e EBITDA. 2. Define-se:

3. Caso haja mudança na legislação e/ou regulamentação que acarrete
alteração nos critérios de contabilização da Emissora e que venha a
impactar o cálculo dos Índices Financeiros, o auditor independente da
Emissora, desde que seja registrado na CVM, deverá calcular novos
Índices Financeiros equivalentes aos estabelecidos nesta Escritura. A
presente ata foi registrada e arquivada na Junta Comercial do Estado
do Maranhão - JUCEMA, aos dois dias do mês de janeiro de
dois mil e dezessete, sob o Nº ED000353000, Protocolo 160935296,
Empresa: 21300009795 de 29/12/2016, Armazém Mateus S.A., Chancela:
A67F04DC1C3A0981A5F480CDA5B12E5D7DB10B33,  LÍLIAN THERESA
RODRIGUES MENDONÇA - Secretária Geral.

ESTATUTO

IGREJA   EVANGÉLICA   ASSEMBLEIA   DE   DEUS
EM   GODOFREDO   VIANA - MA

RESENHA DE ESTATUTO. DENOMINAÇÃO: IGREJA EVAN-
GÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM GODOFREDO VIANA -
MA, fundada em 20 de novembro de 1935 pelo irmão Natalino Tavares
Barbosa, é pessoa jurídica de direito privado, na forma de organização
religiosa, sem fins lucrativos, tempo de duração indeterminado, funci-
onando com Sede própria na Avenida Teófilo Viana, nº 448, Bairro
Centro, na Cidade de Godofredo Viana - Maranhão. Finalidade: propa-
gação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, bem como a funda-
ção e manutenção de igrejas e congregações, sob o regime de filiais, com
as mesmas finalidades a que se propõe a Igreja Central; pregar o Evan-
gelho, discipular e batizar os novos convertidos, primar pela manuten-
ção da Igreja, seus cursos educacionais, culturais e assistenciais de
cunho filantrópico, promover escolas bíblicas, seminários, congressos,
simpósios, conferências, cruzadas evangelísticas, encontros para ca-
sais, jovens, adolescentes e crianças, evangelismo e outras atividades
espirituais, fundar instituições assistenciais, culturais e educacionais,
sem fins lucrativos. A Diretoria da Igreja Evangélica Assembléia de
Deus em Godofredo Viana, é composta de: Presidente, Primeiro e Se-
gundo Vice-Presidente, Primeiro e Segundo Secretário (a), Primeiro e
Segundo Tesoureiro (a), sendo que o Pastor da Igreja Sede é o seu
Diretor Presidente e seu mandato será por tempo indeterminado. Os
recursos serão obtidos através de ofertas, dízimos e doações de quais-
quer pessoas, física ou jurídica, que se proponham a contribuir, e,
também, por outros meios lícitos. O patrimônio da Igreja Evangélica
Assembléia de Deus em Godofredo Viana compreende bens imóveis e
móveis, que possua ou venha possuir, na qualidade de proprietária, os
quais serão em seu nome registrados, e sobre os quais, exercerá incondici-
onal poder e domínio. A Igreja Evangélica Assembléia de Deus em Godofredo
Viana, somente poderá ser extinta por sentença judicial ou por aprovação
unânime de todos os seus membros em comunhão, reunidos em Assembleia
Extraordinária convocada para esta finalidade, com a participação de repre-
sentante credenciado pela CEADEMA - Convenção Estadual das
Assembleias de Deus no Maranhão. Em caso de dissolução, depois de
pagos todos os compromissos, os bens da Igreja reverterão em benefício da
CEADEMA-Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Maranhão.
JOÃO DA LUZ COLAÇO - Presidente.

LEIS

PREFEITURA   MUNICIPAL    DE    PASTOS    BONS - MA

LEI MUNICIPAL Nº 353/2016, DE 17 DE OUTUBRO DE 2016.
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de
2017 e dá outras providências. A PREFEITA MUNICIPAL DE PAS-
TOS BONS, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais:
Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de
Pastos Bons, aprovou e eu sanciono a seguinte lei. DISPOSIÇÕES
PRELIMINARES Art. 1º - São estabelecidas, em cumprimento ao
disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, na Lei Orgânica do
Município de Pastos Bons e na Lei Complementar nº 101, de 05 de
maio de 2000, as diretrizes orçamentárias do Município para 2017,
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compreendendo: I - as metas e prioridades da Administração Pública
Municipal; II - a estrutura e organização dos orçamentos; III - as dire-
trizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do Municí-
pio e suas alterações; IV - as disposições relativas às despesas do
Município com pessoal e encargos sociais; V - as disposições sobre
alterações na legislação tributária municipal; e VI - as disposições ge-
rais. Art. 2º - Em cumprimento ao disposto na Lei Complementar
Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, integram esta lei o seguinte anexo:
I - de Metas e Riscos Fiscais; II - Prioridades; CAPITULO I DAS
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
MUNICIPAL Art. 3º - A Programação contida na Lei Orçamentária
anual para o exercício de 2017,deverá ser compatível com as priorida-
des, objetivos e metas estabelecidas nesta Lei. § 1º Será garantida a
destinação de dotação orçamentária para oferta de programas públicos
de atendimento à infância e ao adolescente no município, conforme
disposto no art. 227 da Constituição Federal e no art. 4º da Lei Federal
nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e suas alterações - Estatuto da Criança
e do Adolescente. § 2º As metas e prioridades a serem incluídas no
Projeto de Lei Orçamentária para 2017 deverão estar compatíveis com
o Plano Plurianual e com a presente Lei para o período de sua vigência.
§ 3º - A elaboração do Orçamento do Município para o exercício de
2017, reger-se-á, pelos princípios Constitucionais, pelas normas com-
plementares e pelas diretrizes fixadas nesta Lei. CAPITULO II DA
ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS.  Art. 4º -
O Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2017 será elaborado
em observância à legislação aplicável a matéria, às diretrizes fixadas
nesta lei, e em especial, ao equilíbrio entre as receitas e despesas. Art.
5º - Os Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social discriminarão as
despesas por unidade orçamentária, detalhada por categoria de progra-
mação em seu menor nível, com suas respectivas dotações, especifi-
cando a esfera orçamentária, o grupo de natureza de despesa, a moda-
lidade de aplicação, o identificador de uso, o grupo de fontes de recur-
sos e a fonte de recursos. CAPITULO III. DAS DIRETRIZES GE-
RAIS PARA ELEBORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMEN-
TOS DO MUNICIPIO E SUAS ALTERAÇÕES. Art. 6º - A elabora-
ção do Projeto de Lei Orçamentária para 2017, a aprovação e a execu-
ção da respectiva lei deverão ser realizadas de modo a evidenciar a
transferência da gestão fiscal, observando-se o principio da publicida-
de e permitindo-se o amplo acesso a todas as informações relativas a
cada uma dessas etapas. Art. 7º - As receitas e despesas serão orçadas,
tendo como base a projeção dos valores vigentes nos orçamentos de
cada Unidade Orçamentária. Art. 8º - É vedada a destinação de recursos
a entidade privada a título de contribuição corrente, ressalvada a auto-
rizada por lei especifica ou destinada a entidade sem fins lucrativos
selecionada para execução, em parceria com a administração pública
municipal, de programas e ações que contribuam diretamente para o
alcance de diretrizes, objetivos e metas previstas no plano plurianual.
Art. 9º - O Projeto de Lei Orçamentária para 2017 conterá dispositivo
autorizatórios para: I - realização de operações de crédito por antecipa-
ção de receita; II - abertura de créditos suplementares nos termos do
art. 42 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964. § 1º - Os créditos orça-
mentários serão suplementados ao longo do exercício na forma que
dispuser a Lei Orçamentária; § 2º - Os créditos adicionais suplementa-
res autorizados serão utilizados proporcionalmente pelos Poderes
Legislativo e Executivo.§ 3º - O Executivo Municipal poderá ajustar
por decreto o Orçamento e seus Créditos Adicionais em atendimento
às alterações processadas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN,
no decorrer do exercício. §4º - As fonte de recursos, as modalidades de
aplicação, os grupos de natureza de despesa, os identificadores de uso
e de resultado primário, aprovados na Lei de Orçamento e em seus
créditos adicionais, poderão ser alterados, incluídos ou excluídos
justificadamente, para atender às necessidades de execução. Art. 10 -
Para fins de consolidação do Projeto de Lei Orçamentária do Municí-
pio de Pastos Bons, o Poder Legislativo deverá entregar ao Poder
Executivo Municipal sua proposta orçamentária até o dia 31 de agosto
de 2016, observada os parâmetros e diretrizes estabelecidas nesta Lei.

Art. 11 - A fixação das despesas observará os limites de que trata os
artigos 212 da Constituição Federal e 38 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal. Art. 12 - O total
das despesas do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios
dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, fica garantido para
efeito de repasse no percentual de 7% (sete por cento) relativo ao
somatório da Receita Tributária e das Transferências previstas no § 5º
do art. 153 e nos arts. 158 e 159 efetivamente realizadas no exercício
2016, conforme dispõe o art. 29-A da Constituição Federal. Art. 13 - O
recurso destinado ao Poder Legislativo, ser-lhe- a entregue até o dia 20
do mês corrente. Art. 14 - Os programas de GOVERNO serão executa-
dos com recursos oriundos de renda local, transferências intra-governa-
mentais instituídas por lei e convênio firmado com os Governos Fede-
rais, Estaduais e demais Municípios da Federação. CAPITULO IV.
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL
E ENCARGOS SOCIAIS. Art. 15 - A remuneração dos servidores
municipais quando corrigida, respeitará os seguintes princípios: I -
Observação da Isonomia de Vencimentos; II - Equilíbrio remuneratório.
Art. 16 - A admissão de pessoal a qualquer título no âmbito da adminis-
tração Municipal, será precedida de concurso público, excluídos os de
cargo de confiança ou ainda os contratados por imperiosa necessidade,
mas desde que por prazo determinado. CAPITULO V. DAS DISPO-
SIÇÕES GERAIS. Art. 17 - Até 30 (trinta) dias após a publicação da
Lei Orçamentária Anual, o executivo deverá fixar a programação finan-
ceira e o cronograma de execução mensal de desembolso, com o objeti-
vo de compatibilizar a realização de despesa ao efetivo ingresso das
receitas municipais. Art. 18 - São vedados quaisquer procedimentos
pelos ordenadores de despesa que viabilizem a execução de despesas
sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.
Parágrafo único - A contabilidade registrará os atos e fatos relativos à
gestão orçamentário-financeiro efetivamente ocorrido, sem prejuízo
das responsabilidades e providencias derivadas da inobservância do
caput deste artigo.  Art. 19 - Fica o Poder Executivo autorizado a
observar a exigência de apresentação e demonstrativo de execução orça-
mentária e cronograma físico e de desembolso financeiro seguindo as
mesmas datas preconizadas na Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo o
responsável o Chefe do Poder Executivo ou a quem o mesmo delegar.
Art. 20 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário. Gabinete da Prefeita Municipal de Pastos
Bons (MA), aos dezessete dias do mês de outubro de 2016. IRIANE
GONÇALO DE SOUSA GASPAR. Prefeita Municipal. ANEXO I.
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. ANEXO DE METAS
E RISCOS FISCAIS. EXERCÍCIO 2017. RECEITAS

ESPECIFICAÇÃO 
Parâmetro PREVISÃO 

R$ milhares 
2016 2017 2018 2019 

RECEITAS CORRENTES 44.260 46.467 48.786 51.218 
Receita Tributária 1180 1237 1297 1361 
Impostos 716 751 788 827 
Taxas 17 17 17 18 
Contribuição Melhoria 447 469 492 516 
Receita Patrimonial  99 103 108 108 
Receita de Serviços 10 10 10 10 
Transferencias Correntes 42.971 45.117 47.371 49.739 
Transf. Intergovernamentais 42.953 45.099 47.353 49.720 
Transf. União 24.844 26.086 27.390 28.759 
Transf. Estado 5.614 5.894 6.188 6.497 
Transf. Multigovernamentais 12.492 13.116 13.771 14.459 
Transf. Convênios 3 3 3 3 
Outras Rec. Correntes 18 18 18 19 
RECEITA DE CAPITAL 18.794 19.733 20.719 21.754 
Transf. União 12.554 13.181 13.840 14.532 
Transf. Convênios 6.240 6.552 6.879 7.222 
Dedução Receita Corrente 3.376 3.544 3.721 3.907 
TOTAL 59.678 62.656 65.784 69.065 
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. ANEXO DE METAS
E RISCOS FISCAIS. EXERCÍCIO 2017. DESPESAS.

ANEXO: II

CATEGORIA 
ECONOMICA E GRUPOS 

DE NATUREZA DE 
DESPESA 

Parâmetro Previsão-R$ mil 

2016 2017 2018 2018 

DESPESAS CORRENTES 42.942 45.088 47.341 49.706 
Pessoal e Encargos Sociais 21.989 23.088 24.242 25.454 
Juros e Encargos da Dívida 20 21 22 22 
Outras Despesas Correntes 20.933 21.979 23.077 24.230 
DESPESA DE CAPITAL 16.340 17.153 18.008 18.904 
Investimentos 16.267 17.080 17.934 18.830 
Inversões Financeiras 0 0 0 0 
Amortização Financeira 73 73 74 74 
RESERVA DE 
CONTINGENCIA 

396 415 435 455 

TOTAL 59.678 62.656 65.784 69.065 
IRIANE GONÇALO DE SOUSA GASPAR - Prefeita Municipal.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. ANEXO DE PRIORI-
DADES. EXERCÍCIO 2017. EDUCAÇÃO E LAZER. Apoio ao de-
senvolvimento de atividades folclóricas e culturais; Ações do Programa
Salário Educação; Ações do Programa de Educação de Jovens e Adul-
tos; Ações do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE; Ações do
Programa Transporte Escolar; Ações do Programa Merenda Escolar;
Ações do Programa Brasil Alfabetizado; Ações do Programa Brasil
Carinhoso; Construção e recuperação de unidades escolares; Aquisição
de equipamentos para escolas; Manutenção e Funcionamento dos Con-
selhos de Educação; Apoio ao desenvolvimento do desporto e lazer;
Construção, recuperação e manutenção de Complexo Esportivo; Cons-
trução, recuperação e manutenção de Unidades Escolares; Aquisição de
veículos para o Transporte Escolar; Aquisição de fardamentos escola-
res; Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; Manutenção do ensi-
no fundamental e Infantil; Manter os vencimentos e vantagens dos
servidores municipais dentro do estabelecido em lei. INFRAES-
TRUTURA. Construção, reforma e ampliação de Prédios Públicos;
Construção, reforma e ampliação de Cemitério Público; Abertura de
ruas e avenidas; Construção e recuperação de ruas, parques e jardins;
Ampliação e manutenção do Sistema de Iluminação Pública; Constru-
ção de calçamento, calçadas, sarjetas e meio fio; Construção, Recupera-
ção e Manutenção de Mercado, feiras e Matadouro Público; Serviços
de Limpeza de logradouros públicos; Construção de Casas populares;
Construção,Reforma e Ampliação de Pavimentação Asfáltica; Cons-
trução e recuperação de estradas, boeiros e pontes; Aquisição e manu-
tenção de veículos; Construção e Manutenção de Aterro Sanitário;
Construção e Ampliação da Rede de esgotos; Construção, Recupera-
ção e Ampliação de Sistema de Eletrificação Rural e Urbana; Amplia-
ção, Recuperação e Manutenção de Terminal Rodoviário; Manter os
vencimentos e vantagens dos servidores municipais dentro do estabe-
lecido em lei. SAÚDE E SANEAMENTO. Construção e recuperação
de Postos Médicos e Hospitais; Manutenção e Funcionamento de
Postos e Hospitais; Construção, recuperação e Manutenção de Siste-
ma de Abastecimento de Água (Poços Artesianos); Construção e recu-
peração de chafariz, esgoto e fossa; Manutenção das atividades de
vigilância sanitária; Manutenção das atividades de vigilância
epidemiológica ambiental; Manutenção da campanha de vacinação;
Manutenção das atividades do PAB; Manutenção das atividades do
PACS; Manutenção das atividades Hospitalares; Manutenção das ati-
vidades do PSF; Manutenção das atividades do PSB; Manutenção das
atividades de Assistência Farmacêutica; Manutenção das atividades do
NASF; Manutenção do Programa de combate as carências nutricionais;
Manutenção e Funcionamento dos Conselhos de Saúde; Aquisição de
Unidade Móvel de Saúde; Aparelhamento de Unidades de Saúde; Cons-
trução e recuperação de módulos sanitários domiciliares; Construção,
recuperação e ampliação de açudes e barragens; Construção, Recupera-

ção e Manutenção de Aterro Sanitário; Treinamento e aperfeiçoamento
de pessoal; Manter os vencimentos e vantagens dos servidores munici-
pais dentro do estabelecido em lei; ASSISTÊNCIA SOCIAL. Manu-
tenção e Funcionamento do CRAS; Manutenção e Funcionamento do
SCFV; Manutenção e Funcionamento do IGD e IGDSUAS; Manuten-
ção e Funcionamento do PROJOVEM; Manutenção e Funcionamento
do CREAS; Assistência Funeral e Combate as Drogas; Assistência ao
Idoso e Deficiente Físico e Mental; Assistência ao equilíbrio do Índice
de Gestão Descentralizada; Manutenção e funcionamento dos Conse-
lhos de Assistência Social e Tutelar e dos Direitos da Criança e do
Adolescente; Construção e Manutenção do Centro de atendimento ao
Idoso; Construção e Manutenção do Centro de atendimento ao defici-
ente físico; Construção e Manutenção do Centro de Atendimento a
Criança e ao Adolescente; Aquisição de fardamentos escolares; Treina-
mento e aperfeiçoamento de pessoal; Aparelhamento do sistema de
Assistência Social; Manter os vencimentos e vantagens dos servidores
municipais dentro do estabelecido em lei; AGRICULTURA. Mecani-
zação de áreas de pequenos agricultores; Construção recuperação e
ampliação de mercados, feiras e matadouros; Manutenção e Funciona-
mento de Programa de Distribuição de sementes e Mudas de Plantas;
Construção e recuperação de sistema de irrigação a pequenos produto-
res; Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; Manter os vencimen-
tos e vantagens dos servidores municipais dentro do estabelecido em
lei; ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS: Garantir o funcionamento da
administração pública e participação popular; Proporcionar eficiência
e agilidade no atendimento dos serviços administrativos; Controle, pla-
nejamento e assessoria aos órgãos da administração; Manter e ampliar
as atividades dos Departamentos de Administração e Finanças; Maior
eficiência no atendimento ao público no menor tempo possível; Pro-
porcionar eficiência e agilidade no atendimento dos serviços adminis-
trativos; Proporcionar condições administrativas com qualidade em
gestão para gerenciamento do sistema administrativo e financeiro;
Assegurar a igualdade nas condições de acesso aos serviços públicos;
Manter e conservar os serviços oferecidos a população, bem como
ampliá-los oferecendo melhorias contínuas; Manter os vencimentos e
vantagens dos servidores municipais dentro do estabelecido em lei;
Manter e ampliar o sistema de arrecadação dos recursos próprios, por
meio de incentivos fiscais e transparência na aplicação dos recursos;
Formalizar parcerias com outros entes federativos para execução de
programas, obras, serviços e projetos especiais de desenvolvimento;
Ampliar o programa de divulgação institucional do Município, incluin-
do campanhas educativas, informativas e de orientação social, envol-
vendo as ações do Governo em todas as suas áreas de atuação e veícu-
los de comunicação; Ampliar e melhorar a rede física municipal, inclu-
indo obras de ampliação e melhoramentos em prédios e instalações,
para aprimorar o funcionamento dos órgãos e entidades do Poder Exe-
cutivo, principalmente os serviços postos à disposição da população;
Atualizar informações dos cadastros imobiliário e mercantil do Muni-
cípio e modernizar os registros cartográficos, incluindo atualização da
tecnologia; Apoiar entidades sem fins lucrativos que prestem serviços
diretos à população, com vistas a ampliar e melhorar a abrangência dos
serviços, inclusive por meio de entidades não governamentais; Manter
situação regular do Município perante o INSS, por meio do pagamento
das parcelas da dívida vinda de exercícios anteriores e do recolhimento
das contribuições previdenciárias em favor do RGPS; SEGURANÇA
PÚBLICA: Executar programas de apoio às ações relacionadas com
segurança pública e defesas civil no Município, em cooperação com o
Governo do Estado; Ampliar a Guarda Municipal para defesa do
patrimônio público, atuar no trânsito e apoiar ações de defesa civil e
segurança pública, dentro dos limites legalmente permitidos; Promover
campanhas educativas voltadas à área de Defesa Social e Defesas Civil;
DIREITOS DA CIDADANIA: Executar ações de promoção dos direi-
tos das mulheres; Executar ações de fortalecimento sócio-político das
mulheres; Executar ações de enfrentamento à violência contra as mu-
lheres, através, fortalecendo a rede de enfretamento e qualificando o
serviço de atendimento; Apoiar conselhos municipais voltados às pau-
tas de gênero e Direitos Humanos; Elaborar diagnóstico da realidade
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sócio-política da juventude negra e indicar ações estruturadoras. Pro-
mover ações de combate à violência contra a população negra, ao racis-
mo Institucional e à intolerância religiosa. Fomentar as manifestações
culturais dos diversos grupos etnicorraciais do Município; Executar
ações de fortalecimento sócio-político da população negra. Realizar
levantamento da violência contra LGBT no Município e indicar ações
estruturadoras. Promover ações de combate e prevenção à violência e à
Homofobia Institucional. LEGISLATIVO: Executar ações de Gestão
Administrativa da Câmara de Vereadores, no exercício das atividades
legislativas e fiscalizadoras do Poder Legislativo Municipal em toda
sua plenitude. Modernizar a Estrutura Física e as Instalações da Câma-
ra Municipal, incluindo:  Realizar obras, serviços e modernizar instala-
ções no prédio da Câmara, para melhorar sua funcionalidade, com mais
conforto, segurança e acessibilidade;  Implantar painel eletrônico,
melhorias no plenário e outras intervenções; Instalar equipamentos de
segurança e saídas de emergência. Realizar modernização e
reequipamento da Câmara por meio da aquisição de veículos, equipa-
mentos eletrônicos, móveis, máquinas e equipamentos diversos, inclu-
indo áudio, vídeo e informática. Realizar cursos de capacitação, semi-
nários e treinamentos para funcionários e vereadores. Realizar eventos
técnicos, cívicos, artísticos e culturais na Câmara de Vereadores, bem
como promoção da semana legislativa e outras atividades patrocinadas
e apoiadas pelo Poder Legislativo Municipal. IRIANE GONÇALO
DE SOUSA GASPAR - Prefeita Municipal.

LEI Nº 354/2016, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2016. Estima a Re-
ceita e Fixa a Despesa para o exercício de 2017 do Município de
PASTOS BONS, Estado do Maranhão e da outras providências.  A
PREFEITA MUNICIPAL DE PASTOS BONS, Estado do Maranhão,
no uso de suas atribuições legais: Faço saber a todos os seus habitantes
que a Câmara Municipal de PASTOS BONS, aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei. Art. 1º - O Orçamento Programa do Município de PASTOS
BONS, Estado do Maranhão, para o exercício de 2017, estima a Receita
e fixa a Despesa em R$ 62.656.780,00 (sessenta e dois milhões, seis-
centos e cinqüenta e seis mil, setecentos e oitenta reais).  Art. 2º - A
Receita será realizada mediante arrecadação dos Tributos e de outras
Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação vigente, discriminada
no Anexo 02 - Receita, com o seguinte desdobramento.

I - CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITAS CORRENTES 46.467.900,00
Receita Tributária 768.300,00
Receitas  de Contribuição 469.000,00
Receita Patrimonial 103.000,00
Receita Agropecuária 10.000,00
Transferências Correntes 45.099.600,00
Outras Receitas Correntes 18.000,00
RECEITAS DE CAPITAL 19.733.000,00
Transferências de Capital 19.733.000,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS 66.200.900,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE 3.544.120,00
TOTAL DAS RECEITAS

Art. 3º - A Despesa será realizada segundo as Classificações Funcional
Programática, Categoria Econômica e Institucional a saber :
62.656.780,00

I - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMATICA

LEGISLATIVA      1.198.080,00
ADMINISTRAÇÃO 5.931.440,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL       3.568.228,00
SAUDE     10.513.610,00
EDUCAÇÃO     22.753.256,00
CULTURA           686.192,00
DIREITOS DA CODADANIA           266.424,00

URBANISMO       8.017.420,00
HABITAÇÃO       1.123.200,00
SANEAMENTO       4.308.000,00
GESTÃO AMBIENTAL          849.680,00
AGRICULTURA           939.378,00
COMERCIO E SERVIÇOS             88.400,00
ENERGIA           312.000,00
TRANSPORTE           572.000,00
DESPORTO E LAZER       1.114.472,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA           415.000,00
TOTAL    62.656.780,00

II - CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESAS CORRENTES          45.088.280,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          23.088.076,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                  20.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES          21.979.604,00

DESPESAS DE CAPITAL          17.568.500,00
INVESTIMENTOS          17.080.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA                  73.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA                415.000,00
TOTAL          62.656.780,00

III - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

CÂMARA MUNICIPAL            1.198.080,00
GABINETE DO PREFEITO                858.180,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO          2.202.720,00
SEC. MUNIC. AGRICULTURA E PESCA            1.369.538,00
SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA            9.595.932,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER                266.424,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO            5.301.344,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE            3.634.480,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS          10.513.610,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL                926.184,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL-FMAS         3.173.324,00
FUNDEB          17.529.912,00
SEC.MUNIC. DE GOVERNO EMPREGO
 E RENDA                239.072,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                342.672,00
SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE E DESPORTO            1.114.472,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO                696.592,00
PROCURADORIA GERAL                272.272,00
SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E URBANISMO            1.570.400,00
SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS
NATURAIS                605.072,00
SAAE - SIST. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESFOTO 831.500,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA                415.000,00
TOTAL          62.656.780,00

Art. 4º - Fica igualmente, no mesmo valor da despesa total o montante
do Orçamento Fiscal e de Seguridade Social, a saber, e especificado a
seguir: I - O Orçamento Fiscal será realizado segundo as classificações
funcional programática, categoria econômica e institucionais a saber:

I - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMATICA

LEGISLATIVA 1.198.080,00
ADIMINISTRAÇÃO 5.931.440,00
SAUDE 10.513.610,00
EDUCAÇÃO 22.753.256,00
CULTURA 686.192,00
DIREITOS DA CIDADANIA 266.424,00
URBANISMO 8.017.420,00
HABITAÇÃO 1.123.200,00
SANEAMENTO 4.308.000,00
GESTÃO AMBIENTAL 849.680,00
AGRICULTURA 939.378,00
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Art. 5º - Fica o Executivo Municipal, autorizado nos termos do Artigo
7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Marco de 1964, a abrir Créditos
Adicionais Suplementares até o limite de 100% (cem por cento) do
total da Despesa fixada nesta Lei. Parágrafo Primeiro - Os Créditos
Adicionais Suplementares autorizados serão utilizados proporcional-
mente pelos Poderes Legislativo e Executivo. Parágrafo Segundo - Ex-
cluem-se desse limite, os Créditos Adicionais Suplementares que de-
correm de Leis Municipais específicas, aprovadas no Exercício. Art. 6º
- O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o
credito se destinar a: I - atender insuficiências de dotações do grupo de
Pessoal e Encargos Sociais, mediante atualização de recursos oriundos
da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo: II - atender ao
pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortiza-
ção e juros da divida, mediante utilização de recursos provenientes de
anulação de dotações: III - atender despesas financiadas com recursos
vinculados a operações de créditos ou convênio. Art. 7º - Fica o Poder
Executivo autorizado a realizar em qualquer mês do exercício financei-
ro, Operações de Créditos por antecipação de receita, para atender a
insuficiência  de  caixa, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento ) da
receita liquida real calculada,  de conformidade com a Resolução nº 78
de 01 de Julho de 1999. Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a
realizar operações de Créditos, até o limite fixado na Constituição
Federal. Art. 9º - Os Créditos Especiais e Extraordinários, autorizados
no ultimo quadrimestre do exercício financeiro de 2016 poderão ser
reabertos na forma do Parágrafo do Art. 167 da Constituição Federal.
Art. 10º - Esta Lei entrara em vigor no dia 1º de Janeiro de 2017,
revogando-se as disposições em contrario. Mando, portanto, a todos
quanto o conhecimento e a execução da presente Lei pertencerem que a
cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela contém. GA-
BINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PASTOS BONS, ESTADO
DO MARANHÃO, aos vinte e oito dias do mês de novembro de 2016.
IRIANE GONÇALO DE SOUSA GASPAR - Prefeita Municipal.

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   LAGOA   DO   MATO - MA

LEI Nº 188, 13 DE JANEIRO DE 2017. DISPÕE SOBRE A CON-
TRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A
NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERES-
SE PÚBLICO, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ARTIGO 37 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEXSANDRE GUIMARÃES
DUARTE, Prefeito Municipal de LAGOA DO MATO - MA. Faço
saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 1º. Para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público, o Poder Exe-
cutivo poderá efetuar a contratação por tempo determinado, nas condi-
ções e prazos previstos nesta Lei. 2º. Denomina-se necessidade tem-
porária de excepcional interesse público o atendimento de necessida-
des urgentes, emergenciais e específicas, nos casos de: I - assistência a
situações de calamidade pública ou de debelação de situações declara-

COMÉRCIO E SERVIÇOS 88.400,00
ENERGIA 312.000,00
TRANSPORTE 572.000,00
DESPORTO E LAZER 1.114.472,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 415.000,00
TOTAL 59.088.552,00

II - CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESAS CORRENTES 41.821.652,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.167.728,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 20.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.633.324,00
DESPESA DE CAPITAL 17.266.900,00
INVESTIMENTOS 16.778.900,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 73.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 415.000,00
TOTAL 59.088.552,00

III - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

CÂMARA MUNICIPAL 1.198.080,00
GABINETE DO PREFEITO 858.180,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.202.720,00
SEC. MUNIC. AGRICULTURA E PESCA 1.369.538,00
SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA 9.595.932,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 266.424,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5.301.344,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3.634.480,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 10.513.610,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 531.280,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL-FMAS 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 17.529.912,00
SEC.MUNIC. DE GOVERNO EMPREGO E RENDA 239.072,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 342.672,00
SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE E DESPORTO 1.114.472,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 696.592,00
PROCURADORIA GERAL 272.272,00
SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E URBANISMO 1.570.400,00
SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS
NATURAIS 605.072,00
SAAE - SIST. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESFOTO 831.500,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 415.000,00
TOTAL 59.088.552,00

II - O Orçamento de Seguridade Social e será realizado segundo as classi
ficações funcional programática, categorias econômica e institucionais
a saber:

I - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ASSITÊNCIA SOCIAL            3.568.228,00
TOTAL            3.568.228,00

II - CLASSIFIÇÃO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESAS CORRENTES            3.266.628,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                920.348,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES            2.346.280,00

DESPESAS DE CAPITAL                301.600,00
INVESTIMENTOS TOTAL                301.600,00
TOTAL            3.568.228,00

III- CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

CÂMARA MUNICIPAL 0,00
GABINETE DO PREFEITO 0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0,00
SEC. MUNIC. AGRICULTURA E PESCA 0,00
SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  394.904,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA
SOCIAL - FMAS            3.173.324,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
BÁSICA - FUNDEB 0,00
SEC.MUNIC. DE GOVERNO EMPREGO E RENDA 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00
SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE E DESPORTO 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 0,00
PROCURADORIA GERAL 0,00
SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E URBANISMO 0,00
SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 0,00
SAAE - SIST. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESFOTO 0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00
TOTAL            3.568.228,00
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das emergenciais; II - combate a surtos endêmicos; III - substituição de
pessoal nas unidades escolares e pré-escolares municipais; IV - substi-
tuição de pessoal nas unidades médico-hospitalares e ambulatoriais
decorrente de licenças previstas no Estatuto do Servidor Público; V -
Inclusive o afastamento por auxílio-doença, ou de nomeação para exer-
cício de cargo em comissão, de coordenação de programas ou de coor-
denação de unidades de assistência social; VI - vacância de cargos pú-
blicos nas áreas de saúde, educação, assistência social, administração e
transporte, no período de até 1 (um) ano após o término do prazo de
validade do concurso realizado para provê-los, ou da data de publica-
ção do seu resultado final, desde que não tenha havido a inscrição ou a
aprovação de qualquer candidato no certame; VII - Contratação de
professores para atuar na educação de jovens e adultos ministrada pela
rede municipal de ensino; VIII - Substituição de pessoal nas áreas de
saúde, educação, assistência social, administração e transporte no perí-
odo compreendido entre a vacância do cargo efetivo e o início do exer-
cício de candidato concursado nomeado para titularizá-lo. § 1º É vedada
a contratação de pessoal na hipótese de vacância de que trata o inciso
VIII enquanto existir candidato aprovado remanescente durante o pra-
zo de validade do concurso; § 2º O processo seletivo público simplifi-
cado deverá observar, entre a data de publicação do respectivo edital no
site oficial do Município, ou Diário Oficial, e o início do prazo para
recebimento das inscrições, o prazo mínimo de 15 (quinze) dias. § 3º
Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se ins-
creverem em processo seletivo público simplificado para contratação
temporária de vagas, cujas atribuições sejam compatíveis com suas
deficiências, para as quais serão reservadas até 20% (vinte por cento)
das vagas oferecidas por cargo no processo seletivo público simplifica-
do, ou das vagas que vierem a surgir no prazo de sua validade. 3º. As
contratações serão realizadas pelo regime jurídico único, mas com reco-
lhimento do FGTS, por tempo determinado e estritamente necessário
para a consecução das tarefas, pelo prazo de até 12 (doze) meses,
possibilitada a sua prorrogação sucessiva, devidamente justificada,
observado o prazo máximo de 2 (dois) anos; 4º. As contratações serão
realizadas mediante dotação orçamentária específica e prévia autoriza-
ção do Prefeito, para os órgãos do Poder Executivo; 5º. A remuneração
do pessoal contratado na forma desta Lei será idêntica à remuneração
inicial percebida pelo servidor efetivo em início de carreira de mesma
categoria ou, inexistindo, de categoria equivalente, nas hipóteses pre-
vistas nos incisos I e II do art. 2º; § 1º A contratação de pessoal para
jornada semanal inferior à fixada em lei para o cargo efetivo do servidor
substituído dar-se-á com a redução proporcional da respectiva remu-
neração, observada a conveniência da Administração; § 2º Para os efei-
tos deste artigo, não serão consideradas as vantagens de natureza indi-
vidual dos servidores ocupantes de cargos tomados como paradigma.
6º. O pessoal contratado nos termos desta Lei não poderá:I - receber
atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato;
II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em subs-
tituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança;
III - ser novamente contratado com base no mesmo processo seletivo
que originou a sua contratação. Parágrafo Único - A inobservância do
disposto neste artigo importará na rescisão do contrato, sem prejuízo
da responsabilidade administrativa das autoridades envolvidas na trans-
gressão; 7º. O Anexo Único dessa lei municipal estará com as denomi-
nações dos cargos e lotações que serão preenchidos através do proces-
so seletivo que poderá ser por seleção de curriculum seguida de entre-
vista ou por prova escrita aplicada por empresa no ramo de atividade
específica; 8º. Revogam-se as disposições em contrário. GABINETE
DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO MATO -
MARANHÃO, 13 DE JANEIRO DE 2017. ALEXSANDRE GUI-
MARÃES DUARTE. PREFEITO MUNICIPAL. ANEXOS. RELA-
ÇÃO DE VAGAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊN-
CIA SOCIAL - SMAS. REFERENTE À FUNCIONARIOS CON-
TRATADOS. ANEXO I. I - CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA
BOLSA FAMILÍA. 01 - Digitador.02 - Entrevistadores. II - CEN-
TRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. 01 -
Coordenador Geral - PAIF. EQUIPE VOLANTE: 01 - Psicólogo, 01

CARGO QUANTIDADE 
ZONA 

URBANA 
ZONA 

RURAL 
CARGA 

HORÁRIA 

MÉDICO 06 03 03 
40 HS 

SEMANAIS 

ENFERMEIRO 08 04 04 
40 HS 

SEMANAIS 
TECNICO EM 

ENFERMAGEM 
08 04 04 

40 HS 
SEMANAIS 

AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM 

08 04 04 
40 HS 

SEMANAIS 

DIGITADOR 05 05 - 
40 HS 

SEMANAIS 

MOTORISTA 04 04 - 
40 HS 

SEMANAIS 

AOSD 02 - 02 
40 HS 

SEMANAIS 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
05 01 04 

40 HS 
SEMANAIS 

BIOQUIMICO 
FARMÁCEUTICO 

02 02 - 
40 HS 

SEMANAIS 

DENTISTA 05 02 03 
40 HS 

SEMANAIS 
AUXILIAR SAÚDE 

BUCAL 
05 02 03 

40 HS 
SEMANAIS 

VIGIA 04 01 03 
40 HS 

SEMANAIS 
VIGILANTE 

EPIDEMIOLOGICO 
02 01 01 

40 HS 
SEMANAIS 

VIGILANTE 
SANITÁRIO 

02 01 01 
40 HS 

SEMANAIS 

FISIOTERAPEUTA 01 01 - 
40 HS 

SEMANAIS 

NUTRICIONISTA 01 01 - 
40 HS 

SEMANAIS 

PSICÓLOGO 01 01 - 
40 HS 

SEMANAIS 

EDUCADOR FISÍCO 01 01 - 
40 HS 

SEMANAIS 

- Assistente Social, 01 - Técnico de Nível Médio. III - SERVI-
ÇO DA CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU-
LOS - SCFV. 08 - Orientadores Sociais. 02 - Agentes de Meren-
da. NECESSIDADES DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

ANEXO: II

LEI Nº 189, DE 13 DE JANEIRO DE 2017. CRIA O DIÁRIO OFI-
CIAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO MATO DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO
MATO - MARNHÃO, POR SEUS VEREADORES APROVA E EU,
PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 1º -
Fica instituído o Diário Oficial do Município de Lagoa do Mato -
Maranhão - D.O.M., como instrumento de publicidade dos atos ofici-
ais e institucionais dos Poderes Executivo e Legislativo e dos entes da
administração indireta municipal. § 1º - A produção do Diário Oficial do
Município será efetuada pelo Poder Executivo e conterá, além de suas
publicações de atos oficiais da Câmara Municipal e dos entes da admi-
nistração municipal indireta, encaminhadas por meio eletrônico, con-
forme regulamentação. § 2º - A Publicação do Diário Oficial do Municí-
pio será feita em peça única, contendo o atos dos Poderes Executivo e
legislativo e dos entes da administração municipal indireta, cuja parte
gráfica final será composta pelo Poder Executivo. § 3º - O formato, as
características de impressão e sequência de ordem do Diário Oficial do
Município, dentre outros aspectos, serão definidos pelo Poder Execu-
tivo, mediante Decreto, obedecidas as disposições desta lei. Art. 2º - A
impressão do Diário Oficial do Município poderá ser feita diretamente
pelo Poder Executivo ou por delegação a terceiros, obedecidas as dis-
posições da Lei Federal nº 8.666, de 1993 - Lei de licitações e Contratos
Administrativos e suas alterações. Art. 3º O Diário Oficial do Municí-
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pio terá as seguintes características: I = circulação diária; II - numeração
sequencial e ininterrupta; III - seções específicas para os atos oficiais
dos Poderes Executivo e legislativo e dos entes da administração muni-
cipal indireta;IV - forma impressa e eletrônica. § 1º - O Diário Oficial do
Município, em sua versão impressa, será disponibilizado diária e gra-
tuitamente: I - a quaisquer cidadãos na sede da Prefeitura Municipal; II
- às Secretarias Municipais e entes da administração municipal indire-
ta. III - aos órgãos estaduais e federais sediados em Lagoa do Mato -
Maranhão.§ 2º - Nos dias em que não houver publicação de atos ofici-
ais, o Diário circulará normalmente com a inscrição "SEM ATOS OFI-
CIAIS NESTA DATA". Art. 4º - É obrigatória a disponibilização, na
íntegra, do conteúdo do Diário Oficial do Município em meio eletrô-
nico, através do sítio oficial da Prefeitura Municipal junto à rede
mundial de computadores, o qual deverá conter o sistema de certificação
digital, observada a sequência histórica. Art. 5º - O Poder Executivo
deverá, obrigatoriamente, manter arquivo permanente contendo to-
das as edições do Diário oficial do Município, seja formato impresso
ou meio eletrônico, à disposição de quaisquer órgãos ou cidadãos
para consulta e verificação dos atos oficiais publicados. Art. 6º - Esta
Lei entrará em vigor na data de sua publicação. PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
LAOGOA DO MATO - MA, 13 DE JANEIRO DE 2017.
ALEXSANDRE GUIMARÃES DUARTE - Prefeito Municipal.

PORTARIAS

CÂMARA   MUNICIPAL   DE   PARAIBANO  -  MA

PORTARIA Nº 001/2017. Dispõe sobre a exoneração de cargos de
provimento em comissão na Câmara Municipal Paraibano, e dá outras
providências. A Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de
Paraibano, Estado do maranhão, no uso de suas atribuições legais
conferidas pelo artigo 27, da Lei Orgânica do Município; CONSIDE-
RANDO que a Mesa Diretora eleita em 01/01/2017 para o biênio
2017/2018 encontra-se em início de nova gestão, que demanda uma
organização da estrutura administrativa; CONSIDERANDO que ao
final da legislatura, seria obrigação da então Mesa Diretora a exonera-
ção de todas as funções de livre provimento; CONSIDERANDO que
os cargos em comissão e as funções de confiança, por previsão constitu-
cional, são de livre nomeação e exoneração;R E S O L V E: Art. 1º -
Exonerar, a partir de 01 de janeiro de 2017, os servidores abaixo relaciona-
dos para os quais os mesmos foram designados, cargos estes de livre
nomeação e exoneração. - ANTONIO DOS SANTOS MENEZES - Cargo
em Comissão de Assessor Jurídico. - RAIMUNDO LUIS NOGUEIRA
FILHO - Cargo em Comissão de Assessor Contábil. - DANIELSON
CAMPOS DA SILVA - Cargo em Comissão de Assessor Técnico. -
ATACIANA LIRA DE SOUZA - Cargo em Comissão de Assessor Técni-
co. - JOSELENE LOURENÇO DIAS SOUSA - Cargo em Comissão de
Chefe de Gabinete. - KARLA BEATRIZ S DA SILVA - Cargo em Comis-
são de Assessor Parlamentar. - LUIZA MARA DO AMARAL NUNES
- Cargo em Comissão de Assessor Parlamentar.Art. 3º - Esta Portaria entra
em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em con-
trário. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Paraibano, Estado
do Maranhão, aos 02 dias do mês de janeiro de 2017. Dê ciência, publique-
se e cumpra-se. Ver. ELIZANGELA TEIXEIRA FERNANDES -
Presidente da Câmara Municipal.

PORTARIA Nº 002/2017. NOMEIA RONAN FELIPE RIBEIRO SA,
PARA OCUPAR O CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR TÉC-
NICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A Presidente da Câmara
Municipal de Paraibano, Estado do Maranhão no uso de suas atribui-
ções legais. RESOLVE: Art. 1º - Nomear RONAN FELIPE RIBEIRO
SA, brasileiro, solteiro, portador de Cédula de Identidade n.°
045399702012-7 SSP/MA, inscrito no CPF/MF sob o nº. 611.377.673-
59, residente e domiciliada na Travessa do Futuro, nº 105, Centro,
Cidade de Paraibano, Estado do Maranhão, para ocupar o cargo em
Comissão de Assessor Técnico da Câmara Municipal de Vereadores.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário. Dê ciência, publique-se e cumpra-se. Gabi-
nete da Presidente da Câmara Municipal de Paraibano, aos 02 dias do mês
de janeiro de 2017. Ver. ELIZANGELA TEIXEIRA FERNANDES -
Presidente da Câmara Municipal.

PORTARIA Nº 003/2017. NOMEIA FRANCISCA AURILENE PE-
REIRA DE SOUSA, PARA OCUPAR O CARGO EM COMISSÃO
DE CHEFE DE GABINETE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A
Presidente da Câmara Municipal de Paraibano, Estado do Maranhão no
uso de suas atribuições legais. RESOLVE: Art. 1º - Nomear FRANCISCA
AURIENE PEREIRA DE SOUSA, brasileira, solteira, portadora de Cé-
dula de Identidade n.° 521276561 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº.
517.995.638-20, residente e domiciliada na Rua Cana Brava, s/nº, Centro,
Cidade de Paraibano, Estado do Maranhão, para ocupar o cargo em Co-
missão de Chefe de Gabinete da Câmara Municipal de Vereadores. Art. 2º
- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário. Dê ciência, publique-se e cumpra-se. Gabinete
da Presidente da Câmara Municipal de Paraibano, aos 02 dias do mês de
janeiro de 2017. Ver. ELIZANGELA TEIXEIRA FERNANDES -
Presidente da Câmara Municipal.

PORTARIA Nº 004/2017. NOMEIA DEUSINETE AZEVEDO DOS
SANTOS SOUSA, PARA OCUPAR O CARGO EM COMISSÃO
DE ASSESSOR TÉCNICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A
Presidente da Câmara Municipal de Paraibano, Estado do Maranhão no
uso de suas atribuições legais. RESOLVE: Art. 1º - Nomear DEUSINETE
AZEVEDO DOS SANTOS SOUSA, brasileira, solteira, portadora de
Cédula de Identidade n.° 021768442002-6 SSP/MA, inscrita no CPF/MF
sob o nº. 023.256.233-43, residente e domiciliada na Rua Cana Brava, s/nº,
Centro, Cidade de Paraibano, Estado do Maranhão, para ocupar o cargo
em Comissão de Assessor Técnico da Câmara Municipal de Vereadores.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário. Dê ciência, publique-se e cumpra-se. Gabi-
nete da Presidente da Câmara Municipal de Paraibano, aos 02 dias do mês
de janeiro de 2017. Ver. ELIZANGELA TEIXEIRA FERNANDES -
Presidente da Câmara Municipal.

PORTARIA Nº 005/2017. NOMEIA JOSÉ RIBAMAR VELOSO
NETO, PARA OCUPAR O CARGO EM COMISSÃO DE ASSES-
SOR JURÍDICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A Presidente da
Câmara Municipal de Paraibano, Estado do Maranhão no uso de suas
atribuições legais. RESOLVE: Art. 1º - Nomear JOSÉ RIBAMAR
VELOSO NETO, brasileiro, solteiro, portador de Cédula de Identi-
dade n.° 1182212996 SSP/MA, inscrito no CPF/MF sob o nº.
010.988.823-50, residente e domiciliado na Rua Gonçalves Dias, nº 48,
Centro, Cidade de Paraibano, Estado do Maranhão, para ocupar o cargo
em Comissão de Assessor Jurídico da Câmara Municipal de
Vereadores.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogando-se as disposições em contrário. Dê ciência, publique-se e cum-
pra-se.Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Paraibano, aos 02 dias do
mês de janeiro de 2017. Ver. ELIZANGELA TEIXEIRA FERNANDES -
Presidente da Câmara Municipal.

PORTARIA Nº 006/2017. NOMEIA FERNANDO DOS ANJOS
FERNANDES, PARA OCUPAR O CARGO EM COMISSÃO DE
ASSESSOR TÉCNICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A Presi-
dente da Câmara Municipal de Paraibano, Estado do Maranhão no uso
de suas atribuições legais. RESOLVE: Art. 1º - Nomear FERNANDO
DOS ANJOS FERNANDES, brasileiro, solteiro, portador de Cédula de
Identidade n.° 3.569.114 SSP/PI, inscrito no CPF/MF sob o nº. 041.323.613-
73, residente e domiciliado na Rua Clube dos Jovens, nº 103, Centro,
Cidade de Paraibano, Estado do Maranhão, para ocupar o cargo em Comis-
são de Assessor Técnico da Câmara Municipal de Vereadores. Art. 2º -
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.  Dê ciência, publique-se e cumpra-se. Gabinete
da Presidente da Câmara Municipal de Paraibano, aos 02 dias do mês de
janeiro de 2017. Ver. ELIZANGELA TEIXEIRA FERNANDES -
Presidente da Câmara Municipal.
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PORTARIA Nº 007/2017. NOMEIA MÁRCIO ROBERTO SILVA
MENDES, PARA OCUPAR O CARGO EM COMISSÃO DE CHE-
FE DE GABINETE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A Presidente
da Câmara Municipal de Paraibano, Estado do Maranhão no uso de
suas atribuições legais. RESOLVE: Art. 1º - Nomear MÁRCIO
ROBERTO SILVA MENDES, brasileiro, casado, portador de Cédula
de Identidade n.° 395360720101 SESP/MA, inscrito no CPF/MF sob o
nº. 529.059.853-72, residente e domiciliada na Avenida 1° de maio, s/nº,
Centro, Cidade de Paraibano, Estado do Maranhão, para ocupar o cargo
em Comissão de Chefe de Gabinete da Câmara Municipal de Vereadores.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogan-
do-se as disposições em contrário. Dê ciência, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Paraibano, aos 02 dias do
mês de janeiro de 2017. Ver. ELIZANGELA TEIXEIRA FERNANDES -
Presidente da Câmara Municipal.

PORTARIA Nº 008/2017. A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNI-
CIPAL DE VEREADORES DE PARAIBANO, Estado do Maranhão,
no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pelos regimen-
tos a seguir especificados: art.° 3°, inciso IV, da Lei 10.520/2002.RESOL-
VE: Art. 1º - Fica designado como PREGOEIRO OFICIAL DA CÂ-
MARA MUNICIPAL DE PARAIBANO, Estado do Maranhão, para
atuação em Pregão Presencial e Eletrônico, o servidor MÁRCIO
ROBERTO SILVA MENDES, portador de CPF n.° 529.059.853-
72.Art. 2° - Ficam designados como EQUIPE DE APOIO do PRE-
GOEIRO os seguintes servidores: JACIRENE ARUAUJO DA SIL-
VA, portadora de CPF n.° 019.501.433-25 e ADÃO INACIO GO-
MES DA COSTA, portador de CPF n.° 894.723.143-63.Art. 3º -
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário. Dê ciência, publique-se e cumpra-se. Gabinete
da Presidente da Câmara Municipal de Paraibano, aos 02 dias do mês de
janeiro de 2017.Ver. ELIZANGELA TEIXEIRA FERNANDES-
Presidente da Câmara Municipal.

PORTARIA Nº 009/2017. A Presidente da Câmara Municipal de
Paraibano, Estado do Maranhão no uso de suas atribuições legais
e,Considerando o que estabelece os artigos 5º, inciso II e 37, caput e
inciso XXI, da Constituição Federal;Considerando que o inciso XXI
do artigo 37 da Constituição Federal foi regulamentado pela Lei nº
8.666/93;Considerando que a Lei nº 8.666/93, estabelece em seu artigo
6º, inciso XVI, que a licitação será dirigida por uma
comissão;Considerando que a Lei nº 8.666/93, estabelece em seu artigo
38, inciso III, que o ato de designação da Comissão de Licitação deve
instruir o procedimento licitatório;Considerando que a Lei nº 8.666/93,
estabelece em seu artigo 51, caput e § 4º a forma como deve ser feita a
composição da comissão de licitação, bem como, o período de
investidura dos membros da mesma. RESOLVE:  Art. 1º - Nomear a
Comissão Permanente de Licitação - CPL, da Câmara Municipal de
Paraibano - Maranhão, com a função de receber em sessão pública os
envelopes de documentação, examinar os documentos, julgar habili-
tados e inabilitados os proponentes, abrir em sessão pública os enve-
lopes de propostas de preços, examinar e preparar, seguindo o crité-
rio de julgamento, a planilha dos proponentes qualificados, por
ordem de classificação, receber e processar recursos contra seus
atos, emitir relatórios, pareceres, e encaminhar o processo às asses-
sorias solicitando pareceres e a autoridade competente para mani-
festação, julgar a licitação, remeter o processo devidamente instru-
ído a autoridade competente para decidir os recursos interposto
quando mantiver sua decisão, remeter o processo à autoridade su-
perior para homologação, adjudicação, ratificação das dispensa e
inexigibilidade de licitação, realizar cadastramento de licitantes e
praticar todos os atos inerente às suas competências, para o exercí-
cio financeiro de 2017.Art. 2º Fica nomeada a Composição da Co-
missão Permanente de Licitação-CPL da Câmara Municipal de
Paraibano, Estado do Maranhão: Presidente-MÁRCIO ROBERTO
SILVA MENDES-CPF N.° 529.059.853-72 Secretário-JACIRENE
ARUAUJO DA SILVA - CPF N.° 019.501.433-25Membro-ADÃO

INACIO GOMES DA COSTA-CPF N.° 894.723.14363Art. 3°-Esta
Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário. Publique-se, Afixe-se e Cumpra-se.Gabinete
da Presidente da Câmara Municipal de Paraibano, aos 02 dias do mês
de janeiro de 2017. Ver. ELIZANGELA TEIXEIRA FERNANDES -
Presidente da Câmara Municipal.

PORTARIA Nº 010/2017. NOMEIA FELIPE AUGUSTO CUNHA
MAIA, PARA OCUPAR O CARGO EM COMISSÃO DE ASSES-
SOR CONTABIL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A Presidente
da Câmara Municipal de Paraibano, Estado do Maranhão no uso de
suas atribuições legais. RESOLVE: Art. 1º-Nomear FELIPE AUGUSTO
CUNHA MAIA, brasileiro, solteiro, portador de Cédula de Identidade
n.°  SSP/MA, inscrito no CPF/MF sob o nº. 895.023.613-34 , inscrito
no CRC-MA sob n° 010183-O , residente e domiciliado na Avenida
dos Holandeses , n° 11 , Condominio Farol da Ilha - Ponta Dareia , São
Luis , Estado do Maranhão, para ocupar o cargo em Comissão de
Assessor Contabil da Câmara Municipal de Vereadores. Art. 2º - Esta
Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário. Dê ciência, publique-se e cumpra-se. Gabi-
nete da Presidente da Câmara Municipal de Paraibano, aos 02 dias do
mês de janeiro de 2017. Ver. ELIZANGELA TEIXEIRA FERNANDES-
Presidente da Câmara Municipal.

CÂMARA   MUNICIPAL   DE   BENEDITO   LEITE - MA

PORTARIA Nº 001/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. A Câmara
Municipal de Benedito Leite/MA, Baltazar Ribeiro de Almeida, no uso
de suas atribuições legais e no exercício de seu cargo, RESOLVE: Art, 1º.
Nomear a Sra. Joscilene Carreiro Portela, brasileiro, casada, autônomo,
RG nº 039953362010-7, CPF nº 606.272.363-08, para exercer o cargo de
TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/
MA; Art. 2º. Revogam-se todas as disposições anteriores contrárias a esta
determinação; Art. 3º. A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação. Cumpra-se e publique-se. Benedito Leite/MA, 02 de janeiro de 2017.
BALTAZAR RIBEIRO DE ALMEIDA - Presidente da Câmara.

CÂMARA    MUNICIPAL    DE    BURITICUPU - MA

PORTARIA N° 003/2017. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNI-
CIPAL DE BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de
suas atribuições legais e dos poderes que lhes são conferidos por Lei:
CONSIDERANDO a necessidade no estrito interesse do serviço Públi-
co Municipal, baseado nas normas Constitucionais e Infraconstitu- cionais
vigentes: RESOLVE: Art. 1° Designar os servidores abaixo relacionadas
para constituírem a Comissão permanente de licitação desta Câmara
Municipal de Buriticupu - MA, cuja investidura será de um ano.  Possi-
bilitando a recondução parcial de seus membros: *PRESIDENTE: Elielton
Gonçalves Rodrigues, CPF.055.388.303-81. *SECRETARIO: Marinete
Santos Borges, CPF. 990.551.633-68 *MEMBRO: Manoel Aguiar, CPF.
432.391.103-34. Art.2° A Comissão Permanente de licitação terá a fun-
ção de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos
relativos ao cadastramento de licitantes e as licitações nas modalidades
de concorrência, tomada de preços, convites e pregão. Dê Ciência, Publi-
que-se e cumpra-se. GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA, EM 10 DE JANEIRO DE 2017.
JAIRO MACEDO LIMA - Presidente

CÂMARA   MUNICIPAL   DE   ALTO   ALEGRE   DO
PINDARÉ  -  MA

PORTARIA Nº 004/2017. "NOMEIA TESOUREIRO DA CAMARA
MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS." O Exmo. JOSÉ RAIMUNDO SILVA, Presiden-
te da Câmara Municipal de Alto Alegre do Pindaré, Estado do Maranhão,
no uso de suas atribuições Legais; RESOLVE: Art. 1º DESIGNAR o Sr.
JHONNYS SILVA DE ASSIS, brasileiro, solteiro, portador do docu-
mento de identidade RG. nº 29519802005-9/SSP/MA, e CPF nº.
041.400.803-02, residente e domiciliada na Pca. da Matriz, 60 - Cen-
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tro, na cidade de Alto Alegre do Pindaré - MA, do quadro de pessoal
desta Casa Legislativo, para exercer a função de Tesoureiro deste
Poder Legislativo. Art. 2º Qualquer pagamento feito pela Câmara Mu-
nicipal de Alto Alegre do Pindaré dependerá da assinatura do Presiden-
te e da Tesoureira. Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário. REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Câmara Municipal de Alto Alegre
do Pindaré, em 16 de Janeiro de 2017. JOSÉ RAIMUNDO SILVA.
Presidente da Câmara Municipal de Alto Alegre do Pindaré.

CÂMARA    MUNICIPAL   DE   TURIAÇU -  MA

PORTARIA Nº 002/2017 - GP. O PRESIDENTE DA CAMARA MU-
NICIPAL DE TURIAÇU, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas pela legislação  em vigor, RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR a Srª., HELDA DE JESUS SOUZA, ao cargo
Comissionado de Assessora Parlamentar da Câmara Municipal de Turiaçu-
MA, a partir desta data. Art. 2º - Esta portaria entrará  em vigor, na data de
sua publicação, revogada as disposições em contrario. Dê-se ciência, Re-
gistre-se, Publique-se e cumpra-se. GABINETE DA CÂMARA MUNICI-
PAL DE TURIAÇU, ESTADO DO MARANHÃO, em 02 de Janeiro de 2017.
ELISON JOSÉ CUNHA BATISTA - Presidente.

PORTARIA Nº 003/2017 - GP. O PRESIDENTE DA CAMARA
MUNICIPAL DE TURIAÇU, ESTADO DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação  em vigor,
RESOLVE: Art. 1º - NOMEAR os servidores abaixo relacionados para
constituírem a |Comissão Permanente de Licitação-CPL da Câmara
Municipal de Turiaçu Maria Zilma Sousa da Silva- Presidente; Maria
José Sousa Miranda- Membro; Flaveilton das Graças Ribeiro de Oliveira-
Membro. Art. 2º - Esta portaria entrará  em vigor, na data de sua publica-
ção, revogada as disposições em contrario. Dê-se ciência, Registre-se, Pu-
blique-se e cumpra-se. GABINETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
TURIAÇU, ESTADO DO MARANHÃO, em 02 de Janeiro de 2017.
ELISON JOSÉ CUNHA BATISTA - Presidente.

PORTARIA Nº 004/2017 - GP. O PRESIDENTE DA CAMARA
MUNICIPAL DE TURIAÇU, ESTADO DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação  em vigor,
RESOLVE: Art. 1º - NOMEAR a Pregoeira e equipe de apoio da Câma-
ra Municipal de Turiaçu, os servidores abaixo:  Helda de Jesus Souza-
Pregoeira; Maria Zilma Sousa da Silva-Equipe de Apoio; Flaveilton das
Graças Ribeiro de Oliveira-Equipe de apoio; Maria José Sousa Miranda.
Art. 2º - Esta portaria entrará  em vigor, na data de sua publicação,
revogada as disposições em contrario. Dê-se ciência, Registre-se, Pu-
blique-se e cumpra-se. GABINETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
TURIAÇU, ESTADO DO MARANHÃO, em 02 de Janeiro de 2017.
ELISON JOSÉ CUNHA BATISTA - Presidente.

CÂMARA   MUNICIPAL   DE   SÃO   FRANCISCO   DO
MARANHÃO

PORTARIA Nº 01/2017. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICI-
PAL DE VEREADORES DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO-
MA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do
Município. RESOLVE: Art. 1º - Nomear Antonio Carvalho Dantas
para o Cargo de Tesoureiro da Câmara Municipal de São Francisco do
Maranhão-MA. Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data
de sua publicação. Registre-se e publique-se. Gabinete do Presi-
dente da Câmara Municipal de São Francisco do Maranhão-
MA, 02 de janeiro de 2017. CÍCERO ANTONIO RIBEIRO -
Presidente da Câmara Municipal.

PORTARIA Nº 02/2017. O Presidente da Câmara Municipal de São
Francisco do Maranhão, Vereador Cícero Antonio Ribeiro, usando das
atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do
Municipio. RESOLVE: Art. 1º - Criar a Comissão Permanente de Lici-
tação da Câmara Municipal de São Francisco do Maranhão, nos termos

da legislação vigente, constituída dos seguintes membros: PREGOEI-
RO - Antonio Carvalho Dantas. MEMBRO - Francisca das Chagas
Rodrigues dos Santos. MEMBRO - Francinete Rodrigues Pacheco
Moura. Art. 2º - A Comissão publicará os atos necessário à licitação e
fará a devida apuração em reunião presencial, lavrando-se a competen-
te ata. Art. 3º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação. Registre-se e Publique-se. Câmara Municipal de São Francisco do
Maranhão, 11 de janeiro de 2017. Cícero Antonio Ribeiro-Presidente.
Tesouraria da Câmara Municipal de Francisco, 03 de janeiro de 2017.
ANTONIO CARVALHO DANTAS -Tesoureiro.

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   GRAJAÚ - MA

PORTARIA Nº 001/2017, de 02 de janeiro de 2017. O Prefeito Muni-
cipal de Grajaú/MA, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica do Município, e demais cominações
atinentes ao caso; Considerando a necessidade de viabilizar os proces-
sos de licitação para aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito do
Município de Grajaú - MA, nos termos do artigo 3º, da Lei nº 10.520 de
17 de julho de 2002. RESOLVE: Art.1º Designar André Farias Perei-
ra para exercer a função de Pregoeiro Oficial no âmbito da Administra-
ção Pública do Município de Grajaú. Art.2º Designar a servidora Ma-
ria do Socorro Vieira do Nascimento para compor a Equipe de
Apoio ao Pregoeiro durante seu mandato. Art.3º O Pregoeiro fica auto-
rizado a convocar, além dos membros da Equipe de Apoio, a depender
da especificidade técnica do objeto ou da documentação apresentada,
outros servidores da Prefeitura, técnicos da área, para auxiliar na análi-
se das propostas e documentos. Art.4º Esta Portaria entra em vigor na
data de sua assinatura e terá validade de 01 (um) ano. Art.5º Revo-
gam-se demais disposições em contrário. DÊ-SE CIÊNCIA, PU-
BLIQUE-SE, CUMPRA-SE. Gabinete da Prefeitura Municipal de
Grajaú, Estado do Maranhão, em dois de janeiro de dois mil e dezessete.
MERCIAL LIMA DE ARRUDA - Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 02/2017, de 02 de janeiro de 2017. O Prefeito Munici-
pal de Grajaú/MA, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica do Município, RESOLVE: Art.1.º No-
mear a Comissão Permanente de Licitação, a qual será responsável por
todos os atos necessários ao processo licitatório, que a Lei Federal nº
8.666/93 assim prever. Art.2.º Ficam designados os seguintes servido-
res para compor a Comissão Permanente de Licitação e, suas respecti-
vas funções, quais sejam: André Farias Pereira (Presidente), Marair
Borges de Araújo (Membro), Manoel da Silva Limeira (Membro).
Art. 3.º  Fica designado como membro suplente a servidora: Maria do
Socorro Vieira do Nascimento. Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na
data de sua assinatura. Art. 5º. O Presidente da Comissão Permanente de
Licitação fica autorizado a convocar, a depender da especificidade técni-
ca ou da documentação apresentada, técnicos da área e outros servidores
da Prefeitura Municipal de Grajaú para auxiliar na análise das propostas,
habilitação e documentos relacionados ao procedimento licitatório. Art.
6º. Revogam-se demais disposições em contrário. DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Gabinete da Prefeitura Municipal de
Grajaú, Estado do Maranhão, em dois de janeiro de dois mil e dezessete.
MERCIAL LIMA DE ARRUDA - Prefeito Municipal.

PREFEITURA   DO   MUNICIPAL   DE   SÃO   JOÃO
 DO   CARÚ  -  MA

PORTARIA Nº 014/2017. NOMEIA OS MEMBROS DA COMIS-
SÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES. O Prefeito do Município
de São João do Carú, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições
legais e de acordo com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e
suas alterações, RESOLVE: Art. 1º Nomear os senhores, RODRIGO
CLEBSON FERREIRA SANTOS, FRANCISCO ROMÁRIO DE
SOUZA MACHADO, MARINA IVANIA DA COSTA VIEIRA e
ELISEU DOS SANTOS, para compor a Comissão Permanente de
Licitações deste Município com a finalidade de dirigir e julgar os proce-
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dimentos licitatórios. Art. 2º Ficam igualmente nomeados os senhores
ROSANE DE SOUSA MACHADO e GISELE SILVA MATOS,
para suplentes dos membros da Comissão Permanente de Licitações,
mencionados no artigo anterior. Art. 3º Os trabalhos da Comissão Perma-
nente de Licitações, serão presididos pelo senhor RODRIGO CLEBSON
FERREIRA SANTOS e secretariado pelo senhor FRANCISCO
ROMÁRIO DE SOUZA MACHADO, os demais exercerão a função de
membros da Comissão. Art. 4º O Presidente da Comissão será represen-
tado, em sua ausência, por qualquer dos membros que se fizerem presen-
tes. Art. 5º As licitações somente poderão ser abertas e julgadas com a
presença de, no mínimo, 03 (três) membros da comissão. Art. 6º A
investidura dos membros da Comissão não excederá a 01 (um) ano,
vedada a condução da totalidade de seus membros para o período subsequente.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
todas as disposições em contrário. DÊ-SE CIÊNCIA, CUMPRA-SE E
PUBLIQUE-SE. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DO CARÚ, Estado do Maranhão, em 03 de janeiro de 2017.
FRANCISCO VIEIRA ALVES - Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 015/2017. NOMEIA O PREGOEIRO DO MUNICÍ-
PIO DE SÃO JOÃO DO CARÚ, ESTADO DO MARANHÃO. O
Prefeito do Município de São João do Carú, Estado do Maranhão, no
uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Federal nº 8.666 de
21 de junho de 1993 e suas alterações, RESOLVE: Art. 1º Nomear o
senhor ZELIMAR DIAS OLIVEIRA, CPF de nº 257.371.713-53, como
Pregoeiro do Município de São João do Carú, Estado do Maranhão. Art.
2º Designar, sem prejuízo das suas atribuições normais o senhor FRAN-
CISCO ROMÁRIO DE SOUZA MACHADO, para secretariar o pre-
goeiro Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas todas as disposições em contrário. DÊ-SE CIÊNCIA, CUM-
PRA-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DO CARÚ, Estado do Maranhão, em 03 de janeiro de 2017.
FRANCISCO VIEIRA ALVES - Prefeito Municipal.

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   PENALVA  -  MA

PORTARIA N° 014/2017 - GAPRE/PENALVA. Penalva-MA, 03 de
janeiro de 2017. O Prefeito do Município de Penalva, Estado do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o previsto
no art. 3º, inciso IV da Lei Federal nº 10.520/2002, RESOLVE Art. 1º -
Nomear como Pregoeiro e como membros da equipe de apoio, para
julgar e conduzir os Processos Licitatórios na modalidade Pregão da
Administração Municipal, os servidores abaixo relacionados: Pregoei-
ro: FREUD NORTON MOREIRA DOS SANTOS, portador do CPF
nº 290.606.483-15; Equipe de apoio: NEURACY PINHEIRO MEN-
DONÇA, portadora do CPF Nº 933.223.133-87, Matrícula nº 2823;
NILZIRAN NUNES PINTO, portador do CPF nº 667.809.693-20,
Matrícula nº 2848; WALDENIR TORRES DA SILVA, portador do
CPF nº 023.579.003-69, Matrícula nº 3593; Art. 2º Os trabalhos dos
servidores ora nomeados, deverão ser executados conforme as dispo-
sições constantes da Lei Federal nº 10.520/2008 e subsidiariamente
na Lei Federal nº 8.666/1993, bem como em possíveis Decretos Mu-
nicipais que regulem a Modalidade Pregão, seja presencial e/ou ele-
trônico, bem como o Sistema de Registro de Preços.  Art. 3º Esta
Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário. Dê-se Ciência, Publique-se. E Cumpra-se.
RONILDO CAMPOS SILVA - Prefeito Municipal de Penalva.

PORTARIA N° 015/2017 - GAPRE/PENALVA. Penalva - MA, 03 de
janeiro de 2017. O Prefeito do Município de Penalva, Estado do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, RESOLVE
Art. 1º - INSTITUIR no âmbito desse Município, de acordo com o
artigo 51 da Lei nº 8.666/1993, Comissão Permanente de Licitação para
atuar nas modalidades de licitação previstas na citada lei, com a seguin-
te composição: a)- FREUD NORTON MOREIRA DOS SANTOS,
portador do CPF nº 290.606.483-15; b)- NEURACY PINHEIRO

MENDONÇA, portadora do CPF Nº 933.223.133-87, Matrícula nº
2823; c)- NILZIRAN NUNES PINTO, portador do CPF nº
667.809.693-20, Matrícula nº 2848; d)- WALDENIR TORRES  DA
SILVA, portador do CPF nº 023.579.003-69, Matrícula nº 3593; Art. 2º
- Os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, serão presididos
pelo senhor FREUD NORTON MOREIRA DOS SANTOS, portador
do CPF nº 290.606.483-15. Art. 3º - O Presidente da Comissão, em
seus afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares, será subs-
tituído na ordem dos nomes em que figura no artigo 1º. Art. 4º Esta
Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário. Art. 5º - Dê-se Ciência, Publique-se. E Cumpra-se. Gabinete
do Prefeito Municipal de Penalva - MA, em 03 de janeiro de 2017.
RONILDO CAMPOS SILVA - Prefeito Municipal de Penalva.

PORTARIA N°  037/2017 - GAPRE/PENALVA. Penalva (MA), 11 de
janeiro de 2017. O Prefeito Municipal de Penalva, Estado do Maranhão,
no uso das suas atribuições legais que lhes são conferidas pelo Artigo
88 da Lei Orgânica do Município e considerando o teor do artigo 26 da
Lei 8.666/1993, RESOLVE Art. 1º - Subdelegar competência aos Secre-
tários Municipais da Prefeitura de Penalva, no âmbito de suas res-
pectivas secretarias, para expedir os atos administrativos neces-
sários à consecução dos processos de dispensa e inexigibilidade de
licitações, com a emissão de termo de dispensa de licitação ou
termo de inexigibilidade, com vistas à respectiva ratificação pelo
Prefeito, nos casos referidos no art. 26 da Lei nº 8.666/1993. Art.
2º - Na expedição dos atos preparatórios devem os Secretários
observar o disposto na Lei nº 8.666/1993, em especial os artigos
24, 25 e 26. Art. 3º - A presente portaria entra em vigor na data da
sua assinatura. Publique-se no mural da Prefeitura. Cumpra-se.
RONILDO CAMPOS SILVA - Prefeito Municipal de Penalva.

PORTARIA N°  038/2017 - GAPRE/PENALVA. Penalva (MA), 11 de
janeiro de 2017. O Prefeito Municipal de Penalva, Estado do Maranhão,
no uso das suas atribuições legais que lhes são conferidas pelo Artigo
88 da Lei Orgânica do Município e considerando o teor do Decreto
Municipal nº 05/2017, de 02 de janeiro de 2017, que regula o Sistema de
Registro de Preço, RESOLVE Art. 1º- Subdelegar competência aos
integrantes da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de
Penalva (CPL/Penalva) para atuarem como órgão gerenciador das atas
de registro de preços, oriundas das licitações realizadas conforme as
previsões do Decreto Municipal nº 05/2017, de 02 de janeiro de
2017. Art. 2º-Cabe aos integrantes da CPL controlar as efetivas
contratações oriundas das atas de registro de preço, de modo que
não se contrate quantidades e valores superiores ao que foi registra-
do, bem como controlar as possíveis adesões que venham a ser
solicitadas conforme Decreto Municipal nº 05/2017, de 02 de janei-
ro de 2017. Art. 3º- A presente portaria entra em vigor na data de
sua assinatura. Publique-se no mural da Prefeitura. Cumpra-se.
RONILDO CAMPOS SILVA - Prefeito Municipal de Penalva.

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   SÃO   JOÃO
 DOS   PATOS  -  MA

PORTARIA Nº 21/2017. Nomeia Pregoeiro e Compõe Equipe de
Apoio, Para atuarem em Licitações na modalidade Pregão, para
aquisições de bens e serviços, no âmbito da Prefeitura de São
João dos Patos, Estado do Maranhão, para o Exercício de 2017, e
dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO
JOÃO DOS PATOS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais que lhe são atribuídas considerando o disposto na Lei
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. RESOLVE: Art. 1º - Nomear
nesta data, pregoeiro e membros da equipe de apoio, para conduzir e
julgar os Processos Licitatórios na modalidade Pregão, da Prefeitura
Municipal de São João dos Patos - MA, para o Exercício de 2017,
composta pelos membros abaixo relacionados, para realizar Licitações
no âmbito de toda Administração do Município de São João dos Patos,
Estado do Maranhão. Pregoeiro: Jorge Luiz Brito Silva - (Servidor
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Efetivo Matricula nº 370). Membros da Equipe de Apoio: Arão Nolêto
de Carvalho Neto - Membro (Servidor Efetivo Matricula nº 2086).
Maria da Guia Gonçalves Lisboa - Membro (Servidor Efetivo Ma-
tricula nº 898) Art. 2º - O Pregoeiro, uso seu substituto, fica autori-
zado a convocar, além dos membros da Equipe da Apoio, a depen-
der da especificidade técnica do objeto ou da documentação apre-
sentada, outros servidores da Prefeitura técnicos da Área, para
Auxiliar na análise das propostas e documentos. Art. 3º - Esta por-
taria entrara em vigor a partir desta data e terar validade ate 31 de
dezembro de 2017. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Gabinete
da Prefeita de São João dos Patos - MA, 02 de Janeiro de 2017.

PREFEITURA    MUNICIPAL  DE   SANTO   AMARO
 DO   MARANHÃO

Portaria GPM n°007/2017. Dispõe sobre a nomeação do Presidente
do Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santo Amaro do Maranhão e
dá outras providências. A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTO
AMARO DO MARANHÃO,  Estado do Maranhão, no uso de suas
atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, RE-
SOLVE: Art. 1º. NOMEAR, o Sr. JOSÉ HERNANI BRUZACA
CASTRO, portador da CI nº044491731-4 Ministério da Defesa e
CPF nº000.791.702-34, para exercer as funções de Presidente e
Gestor do fundo Municipal de Saúde - FMS de Santo Amaro do
Maranhão. Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário. Publique-se, registra-se e
cumpra-se.  Santo Amaro do Maranhão, em 01 de Janeiro de 2017.
LUZIANE LOPES RODRIGUES LISBOA - Prefeita Municipal.

PORTARIA GPM N°008/2017. Dispõe sobre a nomeação do Presi-
dente do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS de Santo
Amaro do Maranhão e dá outras providências. A PREFEITA MUNI-
CIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO, Estado do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei
Orgânica Municipal, RESOLVE: Art. 1º. NOMEAR, o Sr. WASHING-
TON CARLOS  MELO CARVALHO, portador da CI nº90082298-8
SSP/MA e CPF nº216.010.703-49, para exercer as funções de  Presidente
e Gestor do Fundo Municipal de Assistência social - FMAS de Santo
Amaro do Maranhão. Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário. Publique-se, registra-
se e cumpra-se. Santo Amaro do Maranhão, em 01 de Janeiro de 2017.
LUZIANE LOPES RODRIGUES LISBOA  - Prefeita Municipal.

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   PINHEIRO - MA

PORTARIA Nº 028/2017 - GAB. JOÃO LUCIANO SILVA SOARES,
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO, Estado do Maranhão,
no uso de suas atribuições legais. RESOLVE: Art. 1º NOMEAR as
pessoas abaixo relacionadas para constituir a COMISSÃO PERMA-
NENTE DE LICITAÇÃO (CPL) do Município de Pinheiro, Estado do
Maranhão, para o exercício de 2017, com os seus respectivos cargos e
funções: I - THOMAS EDSON DE ARAÚJO E SILVA JUNIOR - Presi-
dente; II - MARIA EUGÊNIA ARAÚJO AMORIM - Membro; III -
JOSÉ ANSELMO SANTOS PEREIRA - Membro.  Art. 2º A remunera-
ção pelo efetivo exercício do cargo será aquela estabelecida em lei. Art. 3º Esta
portaria entrará em vigor na data da sua publicação. Art. 4º Revogam-se as
disposições em contrário. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. GABINETE
DO PREFEITO DE PINHEIRO - MA. Aos 05 dias do mês de janeiro do ano
de 2017. FREDERICO ARÁUJO LOBATO - Secretário de Governo.
JOÃO LUCIANO SILVA SOARES - Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 095/2017 - GAB, DE 05 DE JANEIRO DE 2017.
JOÃO LUCIANO SILVA SOARES, PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE PINHEIRO, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições
legais. RESOLVE: Art. 1º NOMEAR, para o cargo/função de
Pregoeiro(s) em licitações, na modalidade pregão, os servidores: Silvano
José Moraes Ribeiro: RG 038350442009-4 - SSP/MA, Ricardo Jorge

Moraes Ribeiro: RG 019543032002-3 - SSP/MA, Art. 2º NOMEAR,
para atuarem como Membros da Equipe de Apoio em Licitações, na
modalidade de pregão, a partir da presente data, os servidores: Maria
Eugênia Araújo Amorim - Membro da Equipe de apoio - RG
036641752009-3 - SSP/MA. José Anselmo Santos Pereira - Mem-
bro da Equipe de Apoio - RG 87985298-4 SSP/MA. Art. 3º A remu-
neração pelo efetivo exercício dos cargos será aquela estabelecida
em lei. Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publica-
ção. Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. Publique-se.
Registre-se. Cumpra-se. GABINETE DO PREFEITO DE PINHEI-
RO - MA. Aos 05 dias do mês de janeiro do ano de 2017. FREDE-
RICO ARAÚJO LOBATO - Secretário Municipal de Governo,
JOÃO LUCIANO SILVA SOARES - Prefeito Municipal.

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   SANTA   LUZIA - MA

PORTARIA Nº 0037/2017. Dispõe sobre a nomeação da Sra. ANA
ELIZANDRA RIBEIRO SILVA, para exercer o cargo em comis-
são de COORDENADORA DE INVESTIMENTOS E RE-
CURSOS do Instituto de Previdência Social dos Servidores de
Santa Luzia - IPRESAL. Gabinete da Prefeita Municipal de San-
ta Luzia, Estado do Maranhão (MA), em 02 de Janeiro de 2017.
FRANCILENE PAIXÃO DE QUEIROZ - Prefeita Municipal.

PORTARIA Nº 0076/2017. Dispõe sobre a nomeação da Sra.
HELDIANA SOUSA DA PAIXÃO, para exercer o cargo em
comissão de DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEI-
RA do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Santa
Luzia - IPRESAL. Gabinete da Prefeita Municipal de Santa
Luzia, Estado do Maranhão (MA), em 02 de Janeiro de 2017.
FRANCILENE PAIXÃO DE QUEIROZ - Prefeita Municipal.

PORTARIA Nº 0078/2017. Dispõe sobre a nomeação do Sr. CELSO
MENDONÇA FILHO, para exercer o cargo em comissão de DIRE-
TOR DE CONTABILIDADE do Instituto de Previdência Social dos
Servidores de Santa Luzia - IPRESAL. Gabinete da Prefeita Municipal
de Santa Luzia, Estado do Maranhão (MA), em 02 de Janeiro de 2017.
FRANCILENE PAIXÃO DE QUEIROZ - Prefeita Municipal.

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   LAGOA   DO   MATO - MA

PORTARIA Nº 007/2017. Dispõe sobre a nomeação de Servidor de
Cargo Comissionado da Administração Direta e Indireta e dá outras
providências. PORTARIA. O PREFEITO DE LAGOA DO MATO-
MA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Municí-
pio e da Lei de Reforma Administrativa nº. 146/2012, RESOLVE Art.
1°. NOMEAR a Sra. ALDAIRES ALVES GUIMARÃES LOPES,
brasileira, separada, inscrita no CPF. 466.802.413-91, no Cargo de
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. UNIDADE ORÇA-
MENTÁRIA: 04.01;04.02;04.03. Art. 2° Esta Portaria entra em vigor
na data da Publicação. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DE LAGOA DO MATO/MA, 02 DE JANEIRO DE 2017.
ALEXSANDRE GUIMARÃES DUARTE - Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 008/2017. Dispõe sobre a nomeação de Servidor de
Cargo Comissionado da Administração Direta e Indireta e dá outras
providências. PORTARIA. O PREFEITO DE LAGOA DO MATO-
MA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Municí-
pio e da Lei de Reforma Administrativa nº. 146/2012, RESOLVE: Art.
1°. NOMEAR o Sr. JOSAFÁ DIAS LIMA, brasileiro, casado, inscrito
no CPF. 017.203.083-81, no Cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA do município. Art. 2° Esta Portaria entra
em vigor na data da Publicação. GABINETE DO PREFEITO MUNI-
CIPAL DE LAGOA DO MATO/MA, 02 DE JANEIRO DE 2017.
ALEXSANDRE GUIMARÃES DUARTE - Prefeito Municipal.
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PORTARIA Nº 009/2017. Dispõe sobre a designação de Operador do
SAE - TCE/MA e dá outras providências. PORTARIA. O PREFEITO
DE LAGOA DO MATO-MA, no uso das atribuições que lhe confere a
Lei Orgânica do Município e da Lei de Reforma Administrativa nº.
146/2012, RESOLVE: Art. 1°. DESIGNAR o Sr. ALEXSANDRO
PEREIRA, brasileiro, casado, inscrito no CPF. 845.303.161-49, para
OPERADOR DO SISTEMA DE AUDITORIA ELETRONICA do
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão - TCE/MA, para
todos os órgãos integrantes do Poder Executivo Municipal de
Lagoa do Mato - MA. Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na
data da Publicação. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
LAGOA DO MATO/MA, 10 DE JANEIRO DE 2017.
ALEXSANDRE GUIMARÃES DUARTE. - Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 010/2017. Dispõe sobre a designação de Operador do
SACOP - TCE/MA e dá outras providências. PORTARIA. O PRE-
FEITO DE LAGOA DO MATO-MA, no uso das atribuições que lhe
confere a Lei Orgânica do Município e da Lei de Reforma Administra-
tiva nº.146/2012, RESOLVE: Art. 1°. DESIGNAR o Sr. ALEXSANDRO
PEREIRA, brasileiro, casado, inscrito no CPF. 845.303.161-49, para
OPERADOR DO SACOP do Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão - TCE/MA, para todos os órgãos integrantes do Poder Exe-
cutivo Municipal de Lagoa do Mato - MA. Art. 2° Esta Portaria entra
em vigor na data da Publicação. GABINETE DO PREFEITO MUNI-
CIPAL DE LAGOA DO MATO/MA, 10 DE JANEIRO DE 2017.
ALEXSANDRE GUIMARÃES DUARTE. - Prefeito Municipal.

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   BACABAL  -  MA

PORTARIA Nº 10/2017, DE 04 DE JANEIRO DE 2017. O Prefeito
Municipal de Bacabal, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições
legais e constitucionais. RESOLVE: Art. 1º- Nomear, RAMIRO
RODRIGUES, para exercer o cargo em comissão de COORDENA-
DOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e TESOUREIRO
DA SAÚDE do município de Bacabal/MA. Art. 2º- Esta portaria
entra em vigor a partir dessa data, revogadas as disposições em
contrário. PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CIÊNCIA, CUMPRA-SE. Ga-
binete do Prefeito Municipal de Bacabal/MA, 04 de Janeiro de 2017.
JOSÉ VIEIRA LINS - Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 11/2017, DE 04 DE JANEIRO DE 2017. O Prefeito
Municipal de Bacabal, Estado do Maranhão, no uso de suas atribui-
ções legais e constitucionais. RESOLVE: Art. 1º- Nomear, MIRIAN MEN-
DES DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de TESOUREIRA DA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL do município de Bacabal/
MA. Art. 2º- Esta portaria entra em vigor a partir dessa data, revogadas as
disposições em contrário. PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CIÊNCIA, CUMPRA-
SE. Gabinete do Prefeito Municipal de Bacabal/MA, 04 de Janeiro de 2017.
JOSÉ VIEIRA LINS - Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 23/2017, DE 04 DE JANEIRO DE 2017. O Prefeito
Municipal de Bacabal, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições
legais e constitucionais. RESOLVE: Art. 1º- Nomear, EDILSON RABELO
DOS REIS FILHO, para exercer o cargo em comissão de SECRETÁRIO
ADJUNTO DE CONTROLE INTERNO e TESOUREIRO DA SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do município de Bacabal/
MA. Art. 2º- Esta portaria entra em vigor a partir dessa data, revogadas as
disposições em contrário. PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CIÊNCIA, CUMPRA-
SE. Gabinete do Prefeito Municipal de Bacabal/MA, 04de Janeiro de 2017.
JOSÉ VIEIRA LINS - Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 27/2017, DE 04 DE JANEIRO DE 2017. O Prefeito
Municipal de Bacabal, Estado do Maranhão, no uso de suas atribui-
ções legais e constitucionais. RESOLVE: Art. 1º- Nomear,
FRANCIZÉLIA FURTADO DE SOUSA, para exercer o cargo em
comissão de TESOUREIRA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-

ÇÃO E PLANEJAMENTO do município de Bacabal/MA. Art. 2º-
Esta portaria entra em vigor a partir dessa data, revogadas as disposi-
ções em contrário. PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CIÊNCIA, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Bacabal/MA, 04 de Janeiro de 2017.
JOSÉ VIEIRA LINS - Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 28/2017, DE 04 DE JANEIRO DE 2017. O Prefeito
Municipal de Bacabal, Estado do Maranhão, no uso de suas atribui-
ções legais e constitucionais. RESOLVE: Art. 1º- Nomear, PAULO
ROBERTO ALVES ANDRADE SEGUNDO, para exercer o cargo em
comissão de ORDENADOR DE DESPESAS DA SECRETARIO DE
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO do município de Bacabal/
MA. Art. 2º- Esta portaria entra em vigor a partir dessa data, revogadas as
disposições em contrário. PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CIÊNCIA, CUMPRA-
SE. Gabinete do Prefeito Municipal de Bacabal/MA, 04 de Janeiro de 2017.
JOSÉ VIEIRA LINS - Prefeito Municipal.

RESOLUÇÃO

CÂMARA   MUNICIPAL   DE   PASTOS   BONS  -  MA

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 006/2016, DE 14 DE NOVEM-
BRO DE 2016. Dispõe sobre a fixação dos subsídios dos VEREADO-
RES do Município de Pastos Bons/MA, para a Legislatura 2017/2020
e dá outras providências. A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PASTOS BONS, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições
legais que lhes são conferidas pelo Regimento Interno em seu Art. 11,
inciso II, Lei Orgânica Municipal Art. 18, inciso III em conformidade
com o Art. 29, inciso VI da Constituição Federal, faço saber a todos os
seus habitantes que a Plenária da Câmara Municipal aprovou e pro-
mulgamos a seguinte Lei. Art. 1º O subsídio mensal dos vereadores do
Município de Pastos Bons - MA, para a Legislatura 2017/2020, que se
iniciará em 1º de janeiro de 2017, será fixado nos termos desta Resolu-
ção, observados os limites e preceitos estabelecidos pela Constituição
Federal e na Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000. Art. 2º
O valor do subsídio mensal dos vereadores para o período previsto no
Artigo anterior corresponderá a R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta
reais), obedecendo os limites estabelecidos no Art. 29, Inciso VI, alínea
b, da Constituição Federal.Parágrafo Único O subsídio do Vereador/
Presidente será igual ao citado no caput deste artigo acrescido de 50%.
Art. 3º Os subsídios de que trata esta Resolução poderão ser revistos
anualmente, por Lei Especifica, na mesma data da revisão geral dos
vencimentos dos servidores públicos municipais, sem distinção de índi-
ces, observados os limites previstos na Constituição da República, Lei
Complementar e na Lei Orgânica do Município. Art. 4º As despesas
decorrentes com a execução da presente Resolução, serão atendidas por
conta de verbas de repasse consignadas no orçamento anual da Câmara
Municipal, criadas se inexistentes e suplementadas se necessárias, dentro
dos limites autorizados por lei. Art. 5º Esta Resolução entrará em vigor no
dia 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário. Paço do
Poder Legislativo do Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão, aos
14 de novembro de 2016. FRANCISCO ANTUNES CAMAPUM NETO.
Presidente da Câmara Municipal de Pastos Bons - MA.

TERMO  DE  AJUSTE

DEPARTAMENTO   ESTADUAL   DE   TRÂNSITO - DETRAN/MA

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO
Nº 01/2017. PARTES: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂN-
SITO - DETRAN/MA, inscrito no CNPJ sob o nº 06.293.120/0001-
00, neste ato representado por sua Diretora Geral, LARISSA
ABDALLA BRITTO e por seu Diretor Financeiro, EWALDO
CALISTO DE SOUSA e a EMPRESA CLASI SEGURANÇA PRI-
VADA LTDA, inscrita no CNJP sob nº 06.019.070/0001-78, com sede
na Rua Alexandria, nº 08, lote 06, Jardim Eldorado, CEP 65.067-160,
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neste ato representado por PEDRO RICARDO AQUINO DA SIL-
VA, inscrito no CPF sob nº 844.062.913-34 e CI nº 0442794020121SSP/
MA. PROCESSO: 62758/2016. OBJETO: O DETRAN/MA reco-
nhece a prestação de serviços de vigilância armada e desarmada, osten-
siva, preventiva e contínua, com fornecimento de mão de obra, equipa-
mentos de EPI's e ferramentas, no período de 05/02/2016 a 04/03/
2016, em virtude da execução dos serviços objeto do Contrato
Emergencial nº 08/2015, após o seu término, em 07/10/2015, conforme
consta no Processo Administrativo nº 62758/2016. DATA DE ASSI-
NATURA: 10.01.2017. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. Acordo com
a Lei nº 8.666/1993, Lei Estadual nº 8.959/2009. VALOR: R$ 661.021,44
(seiscentos e sessenta e um mil vinte e um reais e quarenta e quatro
centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PRES.: 0014; PLANO
INTERNO: GESTPROGMAN; FONTE: 118; NATUREZA DA DES-
PESA 339093; ITEM 93002; PROJETO 4410. SIGNATÁRIOS:
LARISSA ABDALLA BRITTO, Diretora Geral do DETRAN/MA;
EWALDO CALISTO DE SOUSA, Diretor Financeiro do DETRAN/
MA; PEDRO RICARDO AQUINO DA SILVA, pela EMPRESA CLASI
SEGURANÇA PRIVADA LTDA. LARISSA ABDALLA BRITTO-
Diretora Geral do DETRAN/MA.

TORNAR   SEM   EFEITO

SECRETARIA   DE   ESTADO   DAS   CIDADES
E   DESENVOLVIMENTO   URBANO

Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano/SECID,
inscrita no CNPJ nº 10.829.387/0001-47, no uso de suas atribuições
legais resolve tornar sem efeito o Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao
Contrato nº 023/2016. REF.: Processo n.º 237.383/2015 - SECID da
Empresa CAPA CONSTRUÇÕES, EVENTOS E EMPREENDI-
MENTOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 15.544.385/
0001-25, publicado no Diário Oficial do Estado, em Publicação de
Terceiros, dia 10 de janeiro de 2016, fls. 10.  CAUÊ ÁVILA ARAGÃO-
Chefe da Assessoria Jurídica/SECID - OAB/MA nº 12.139

Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano/SECID,
inscrita no CNPJ nº 10.829.387/0001-47, no uso de suas atribui-
ções legais resolve tornar sem efeito o Extrato do Primeiro Termo
Aditivo ao Contrato nº 024/2016- REF.: Processo n.º 237.383/
2015 - SECID da Empresa CAPA CONSTRUÇÕES, EVENTOS E
EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº
15.544.385/0001-25, publicado no Diário Oficial do Estado, em Publica-
ção de Terceiros, dia 10 de janeiro de 2016, fls. 11. CAUÊ ÁVILA ARAGÃO-
Chefe da Assessoria Jurídica/SECID - OAB/MA n.º 12.139

Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano/SECID,
inscrita no CNPJ nº 10.829.387/0001-47, no uso de suas atribuições
legais resolve tornar sem efeito o Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao
Contrato nº 025/2016- REF.: Processo n.º 237.383/2015 - SECID da Em-
presa Linarc Serviços e Logística Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº
15.500.258/0001-24, publicado no Diário Oficial do Estado, em Publica-
ção de Terceiros, dia 10 de janeiro de 2016, fls. 11. CAUÊ ÁVILA ARAGÃO -
Chefe da Assessoria Jurídica /SECID - OAB/MA n.º 12.139

Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano/SECID,
inscrita no CNPJ nº 10.829.387/0001-47, no uso de suas atribuições
legais resolve tornar sem efeito o Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao
Contrato nº 026/2016- REF.: Processo n.º 237.383/2015 - SECID da
Empresa Linarc Serviços e Logística Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº
15.500.258/0001-24, publicado no Diário Oficial do Estado, em Publica-
ção de Terceiros, dia 10 de janeiro de 2016, fls. 11. CAUÊ ÁVILA ARAGÃO-
Chefe da Assessoria Jurídica /SECID - OAB/MA n.º 12.139.

Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano/
SECID, inscrita no CNPJ nº 10.829.387/0001-47, no uso de suas
atribuições legais resolve tornar sem efeito o Extrato do Contra-
to nº 027/2016- REF.: Processo n.º 237.383/2015 - SECID da
Empresa SATÉLITE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E EM-
PREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.145.391/
0001-81, publicado no Diário Oficial do Estado, em Publicação de
Terceiros, dia 10 de janeiro de 2017, fls. 11.  CAUÊ ÁVILA ARAGÃO-
Chefe da Assessoria Jurídica/SECID - OAB/MA n.º 12.139
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Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário Oficial, observe
 atentamente as instruções abaixo:

a) Edição dos textos enviados a Unidade de Gestão do Diário Oficial em CD ou Pen Drive;
b) Medida da Página - 17cm de Largura e 25 cm de Altura;
c) Editor de texto padrão: Word for Windows - Versão 6,0 ou Superior;
d) Tipo da fonte: Times New Roman;
e) Tamanho da letra: 9;
f) Entrelinhas automático;
g) Excluir linhas em branco;
h) Tabelas/quadros sem linhas de grade ou molduras;
i) Gravar no CD ou Pen Drive sem compactar, sem vírus de computador;
j) Havendo erro na publicação, o usuário poderá manifestar reclamação por escrito até

30 dias após a circulação do Diário Oficial;
k) Se o erro for proveniente de falha de impressão, a matéria será  republicada sem

ônus para o cliente, em caso de erro proveniente do CD ou Pen Drive, o ônus da retifi-
cação ficará a cargo do cliente;

l) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas;
m) Utilize tantos CDs ou Pen Drives quanto seu texto exigir;
n) Entrega de originais, 48 horas antes da data solicitada para Publicação.

Informações pelo telefone (98) 3222-5624

CASA CIVIL

Unidade de Gestão do Diário Oficial

Av. Senador Vitorino Freire, nº 1969 - Areinha – Fone: 3222-5624
CEP.: 65.030-015 – São Luís - MA

E-mail: atendimento.diariooficial@gmail.com   –  Site: www.diariooficial.ma.gov.br
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