ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR
PROCURADORIA DO MUNICIPIO

PROCESSO n° 7069/2019

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Administra¢ao e Financas
OBJTrTO.. Contratacdo de pessoa juridica para locacdo de sistema integrado de
administraqdo orcamehidria e financeira (software de contabilidade, or¢amento ptiblico e
software para publica¢ao e hospedagem de dados para atender as leis n° 12.527/2011 e
131 /2019) .

a

PARECER JURIDICO

Versan os autos sobre procedimento de licitagao para Regz.s/ro c7e

preqos para futura e eventual Contrataqao de pessoa jurldica para loca?ao de sistema

integrado de administra¢do orcamentdria e financeira (software de contabilidade,
orcamento pdblico e software para publicacdo e hospedagem de dados para atender as
leis n° 12.527/2011 e 131/2019).

Esta PGM ja se manifestara as fls.271/292, entretanto, face a
justificativa de alterapao da modalidade de licitagao de pregao presencial para eletr6nico,
proposta pelo Presidente da CPL, atendendo ao Decreto Federal n° 10.024/2019, Nota

T5cnicas da CGU, bern como Recomendagao (REC-1apJPLU-52020) do Ministerio
Pdblico.

A mencionada alteragao da modalidade de licitagao ocorreu para
atendimento da Recomendagao (REC-1apJPLU-52020) do Minist6rio Ptiblico no sentido

de suspensao de todas as sess6es de procedimentos licitat6rios durante a pandemia do
COVID-1S;'.
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H o sucinto relat6rio. Passa-se a opinar.

11 - FUNDAMENTACAO

1.

Procedimento licitat6rio -considera¢6es gerais

Preliminarmente, cumpre registrar que o exame rfalizado neste

parecer se restringe aos aspectos formais das minutas do ato convocat6rio e `:ontrato a ser

disponibilizado aos interessados, ora submetido a exame, na forma do art. 38, paragrafo

u

dnico, da Lei n° 8.666/93, estando exclufdos quaisquer pontos sobre as escolhas

administrativas de conveniencias e oportunidades, assim como os de carater t5cnico,
econ6mico e/ou discricionario, cuja avaliagao nao compete a esta Procuradoria.

De acordo com o art. 38 da Lei n° 8.666/93, o procedimento da

licitapao sera iniciado com a abertura do processo administrativo, devidamente autuado,
protocolado e numerado, contendo a autorizagao respectiva da autoridade co3`:i .`jetente.

Ressalte-se, ainda, que a analise em comento tomf por base os
documentos e informag6es constantes dos autos concementes ao processo 1:.,`=itat6rio, haja

vista a presungao de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, pi`estados pelos
agentes ptiblicos consignatdrios.

Faz-se este esclarecimento porque o parecer juridico, conforme

orientagao doutrinaria e jurisprudencial, 6 ato de natureza meramente opinativa nao

vinculante, cabendo ao gestor tomar a decisao que lhe parecer mais adequada, oportuna
e/ou conveniente.

2.

Da fase preparat6ria
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Inicialmente, cumpre dizer que a licitagao, por forga de dispositivos
constitucionais (XXI, art. 37, CF/88) e infraconstitucional (art. 2°, da Lei n° 8.666/93), e

regra para a Administrapao Pdblica, que deve escolher seus fomecedores ou prestador de
servigos mediante pr6vio processo seletivo, assegurando condig6es de igualdade para as

pessoas que do certame queiram participar.

Desse modo,

A

a Administragao Pdblica ao necessitar adquirir

produtos ou contratar algum tipo de servigo deve instaurar urn processo de licitagao, que 6

o instrumento legal colocado a sua disposigao para fazer as escolhas das contratag6es de

que necessita, devendo eleger, sempre, a proposta mais vantajosa ao atendimento do
interesse pdblico diretamente envolvido.

De acordo com o art. 3° da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002,

que institui, no ambito da Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios, nos termos do art.
37, XXI, da Constituigao Federal, a modalidade de licitagao denominada pregao, 6 possivel
¥``

verificar quLe a fase preparat6ria devera observar:

a

Art. 3° A fase preparat6ria do pregdo observard o seguinte:

I - a autoridade competente justificard a necessidade de
contrata?do e definird o objeto do certame, as exigencias de
habilitacdo, os crit6rios de aceitacdo das propostas, as

san?6es por inadimplemento e as cldusulas do contrato,
inclusive com fixa¢do dos prazos para fornecimento;
11 - a defini¢do do objeto deverd ser precisa, suficiehie e

clara,

vedadas

especificac6es

que,

por

excessivas,

irrelevantes ou desnecessdrias, limitem a competicdo;

Ill - dos autos do procedimento constardo a justificativa das
definic6es ref;eridas no inciso I deste artigo e os
indispensdreis elementos t6cnicos sobre os quais estiverem

apoiados, bern como o orcamento, elaborado pelo 6rgdo ou
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entidade promotora da

licitaqdo, dos bens c>u serviqos a

serem licitados; e

IV - a autoridade competente designard, dentre ?s servidores
do 6rgao ou entidade promotora da licitaqGo, ,c] pregoeiro e

respectiva equipe de apoio, cuja atribui€do inclui, dentre
outras, o recebimento das propostas e lances, a andlise de

sua

aceitabilidade

e

sua

classificacdo,

hem

como

a

habilitacdo e a adjudica€do do objeto do certame ao licitante
vencedor.

Com relagao a adequagao da modalidade licitat6ria, o Presidente da

u

CPL atrav6s do docunento denominado de Ato Deliberativo, optou pelo pregao eletr6nico
(Decreto Federal n° 10.024/2019), tipo menor prego (global), modo de disput? aberto, para
a mencionada aquisigao dos servicos, vez que os mesmos especificados !'?`o Termo de
Referencia sao considerados bens e servigos comuns, mos termos do art-. 1°, da Lei
10.520/2002:

Art. 1° Para aquisi?ao de bens e servi€os c{-`''i,uns, poderd

ser adotada a licitacdo na modalidade de precgdo, que serb
regida por esta Lei.
Pardgrafo tinico.

Consideram-se bens e servi€os comuns,

Pdaersae#nhsoeeefqeut;tsd:;Setepoasrst:8m° ' s:rquoeb[jeestt:ua]mc.:,r:t%e6f i::z::s
pelo edital, por meio de especificac6es usuais no mercado.

0 entendimento do TCU converge com a lei, senao vejamos:

Ac6rdao 2172/2008 Plendrio
A utilizacdo da modalidade pregdo 6 possivel, i'ios termos da
Lei n° 10.520/2002, sempre que o objeto da contrata¢do fior

padronizdwel e disponivel no mercado, independentemente de
sua complexidade.
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Ac6rdao 6349/2009 Segunda Camara
De acordo com a Lei n° 10.520/2002, bens ou servicos

comuns sdo aqueles cujos padr6es de desempenho e de

qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especifica¢6es usuais no mercado.

i de born alvitre ressaltar que, o Tribunal de Contas da Uniao
recomenda que a licitagao seja procedida por items sempre que econ6mica e tecnicanente

A

viavel, cabendo a Administragao, justificadamente, demonstrar a vantajosidade da opcao
feita, conforme abaixo:

Sinula n° 247 TCU:
E obrigat6ria a admissao da adjudica€Go por item e nco por
preco global, nos editais das licitac6es para a contratacdo de
obras, servicos, compras e aliena¢6es, cujo objeto seja

divisivel, desde que ndo hot a prejulzo para o conjunto ou
complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o

objetivo de propiciar a anpla participaqdo de licitantes que,

embora ndo dispondo de capacidade para a execucdo,
fornecimento ou aquisicdo da totalidade do objeto, possam

faze-lo com relacdo a itens ou unidades aut6nomas, devendo
as exigencias de habilita¢do adequar-se a essa divisibilidade.

A

(grifei)

Dessa forma, o enquadranento legal realizado pelo Presidente da
CPL se mostra de acordo com o previsto no art. 1°, da Lei n° 10.520/2012 e em

conformidade com o entendimento do Tribunal de Contas da Uniao.

3.

Termo de Referencia
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Consoante o art. 8°,11, do Decreto n° 3.555, de 8 de agosto de 2000,

que aprovou o regulamento para a modalidade de licitagao denominada pregao, para
aquisigao de bens e servigos comuns:

Art. 82 A fuse preparat6ria do pregdo observard as seguintes
regras:
I-

(...)

11 - o termo de referancia 6 o documento que {;,a.verd conter

elementos capazes de propiciar a avaliagdo i,Io custo pela

Administraqao,

diante

de

or€amento

detalhado,

u

considerando os precos praticados no mercado, a defini¢do
dos m6todos, a estrat6gia de suprimento e o prazo de
execu¢do do contrato;

Em licitag6es realizadas na modalidade pregao, e obrigat6ria a

elaboragao do Termo de Referencia, que deve dispor sobre as condig6es gerais de

execugao do contrato. Termo de Referencia e documento pr6vio ao procedimento
licitat6rio. Serve de base para elaboragao do edital, a exemplo do projeto basico.

Sera elaborado pelo setor requisitante do objeto da licitagao em

conjunto com a area de compras, e aprovado por quem autorizou a realizagao do
procedimento licitat6rio.

Dessa forma, quanto ao termo de referencia (aprovado e adequado)
de fls.59/72 contendo de forma clara e suficiente, as descrig6es sucintas do objeto e suas

caracteristicas,

descrevendo

os

itens:

objeto,

justificativas,

descrigao/unidade

de

medida/quantidade, criterio de aceitabilidade dos pregos, julgamento das propostas,

exigencias de habilitagao, da contratagao, forma de pagamento, sang6es administrativas,

acompanhamento, controle e fiscalizagao da execugao de contrato etc. estando, portanto,
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apto a fomecer as informag6es necessarias e satisfat6rias ao proponente para que ele possa
oferecer a sua proposta rios moldes de que a Administragao Pdblica necessita.

4.

Pesquisa de pre¢os

A estimativa de pregos ®esquisa de pregos) 6 fundamental para a
atividade 6ontratual da Administragao, como instrumento de baliza aos valores oferecidos

®

nos certaines pdblicos e aqueles executados nas respectivas contratap6es. Ademais, sua

fungao principal 6 garantir que o Poder Ptiblico identifique o valor medio para uma
pretensao contratual.

A

pesquisa

de

pregos

consiste

em

procedimento

pr6vio

e

indispensavel para a verificapao de exist6ncia de recursos suficientes para cobrir despesas

decorrentes de contratagao ptiblica. Serve de base tanib6m para confronto e exame de
propostas ;in licitapao e estabelece o prego justo de referencia que a Administrapao esta
disposta a`'contratar, devendo constar no edital o crit6rio de aceitabilidade dos pregos
unitario e global.

a

Dentre as diversas fung6es da pesquisa de pregos, destacan-se: a)

informar o prego justo de referencia que a Administragao esta disposta a contratar; b)
verificar a existencia de recursos suficientes para cobrir as despesas decorrentes de
contratagao pdblica; c) definir a modalidade licitat6ria; d) auxiliar a justiflcativa de pregos
na contratagao direta; e) identificar sobrepregos em itens de planilhas de custos; I)

identificar jogos de planilhas; g) identificar proposta inexequivel; h) impedir a contratagao

acima do prego de mercado; i) garantir a selegao da proposta mais vantajosa para a
Administragao; j) auxiliar o gestor a identificar a necessidade de negociapao com os

fomecedores, sobre os pregos registrados em ata, em virtude da exigencia de pesquisa
peri6dica; k) servir de parametro para eventuais alterag6es contratuais; e I) subsidiar
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decisao do pregoeiro para desclassificar as propostas apresentadas que nao estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

0 art. 40, X, da Lei Federal n° 8.666/93 deixa claro que o edital deve

indicar, obrigatoriamente, o crit6rio de aceitabilidade dos pregos unitario e global,

conforme o caso, permitida a fixagao de pregos maximos e vedada a fixagao de pregos
minimos, crit6rios estatfsticos ou faixas de variagao em relacao a "pregos de referencia".

Tais informag6es serao firmadas, exatamente, com base na estimativa de custos (pesquisa

de pregos) aferida durante a fase intema da licitagao.

u

E com essa percepgao que o inciso 11 do §2° do art. 40 imp6e o

"orgamento estimado em planilhas de quantitativos e pregos unitdrios", como anexo
integrante do edital.

0 Tribunal de Contas da Uniao ressalta a necessidade de se fazer

uma pesquisa de pregos bern elaborada, para evitar valores manifestamente fora da
realidade de mercado, para isso, deve se usar "cesta de pregos aceitaveis", conforme

j urisprudencia abaixo transcrita:

Ac6rdao 819/2009-TCU-Plenfrio.
1.7.2. fa?a o or?amento do objeto a ser licitado com base em
`cesta de precos aceitdweis' oriunda, por exemplo, de

pesquisas junto a cotacdo especifica com f;ornecedores,
pesquisa em catdlogos de f;ornecedores, pesquisa em bases
de sistemas de compras, avalia¢do de contratos recentes ou

vigentes, valores adjudicados em licita¢6es de outros 6rgdos

pdblicos, valores registrados em atas de SRP e analogia com
compras/contrata?6es realizadas por corporac6es privadas,

desde que, com relacdo a qualquer das fontes utilizadas,
sejam expurgados os valores que, manifestamente, nao
representem a realidade do mercado, a luz do art. 6°, inc. IX,
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al{nea `f', da Lei n° 8.666/93 (nessa linha, itens 32 a 39 do
voto do Ac6rddo n° 2.170/2007-P);

0 'Decreto Federal n° 7.892/2013, que regulamenta o Sistema de

Registro d? Pregos no ambito do Poder Executivo, determina no inciso IV do artigo 5° que

cabe ao 6rgao gerenciador a realizagao de pesquisa de mercado para identificacao do valor
estimado da licitagao e consolidagao dos dados das pesquisas realizadas pelos 6rgaos e

A

entidades participantes.

E a pesquisa de precos que fundamenta o julganento da licitagao,
definindo o prego de referencia. 0 Prego de referencia tern diversas finalidades: suporte ao
processo orgamentdrio da despesa; definir a modalidade de licitagao conforme a Lei n°

8.666/93;

fundamentar

criterios

de

aceitabilidade

de

propostas;

fundanentar

a

economicidade da compra ou contratagao ou prorrogapao contratual; e justificar a compra
no sistemaSde registro de pregos.
s£L

A legislagao exige, na fase intema da licitagao, uma "ampla pesquisa
de pregos": A Lei n° 8.666/93, em seu artigo 15, § 1° disp5e que a regz.stro c7e prefos serd

®

precedJ.c7o c7e crmp/cz pesgwz.scz c7e mercczc7o. A anpla pesquisa de pregos permite a correta

estimativa do custo do objeto a ser adquirido em planilhas de quantitativos pregos

unitdrios, define os recursos organentarios suficientes para cobertura das despesas

contratuais, serve de balizanento para analise das propostas dos licitantes, conforme
disp6e os arts. 7°, §2°,11,15, §1°, 40, §2°,11, 43, IV e V, todos da Lei n° 8.666/93.

Percebe-se, assim, que a inexist6ncia de uma pesquisa de precos

eficiente impossibilita a Administracao Pdblica atingir os objetivos definidos pela Lei

de Licitac5es e Contratos, principalmente aquele relacionado a selecao da proposta
mais vantajosa.
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A Divisao de Gestao de Compras e Gerenciamento ci`£ Pregos, por

meio da Chefe de Divisao, a senhora Femanda Santos Chaves, por meio cio documento
denominado Resumo da Apuragao de Pregos Praticados no Mercado, as fls.99, sendo
fixado o valor m6dio estimado de R$ 162.168,12 (cento e sessenta e dois mil, cento e

sessenta e oito reais e doze centavos), para a contratacao dos servi¢os.

Em relagao ao prego ainda, nao podemos verificar sf os mesmos

estao compatfveis com a realidade do mercado em se tratando de produto ou servigo
similar, entretanto, a Administragao podera adquiri-lo sem qualquer afroj`ita a lei de

u

regencia dos certames licitat6rios, tendo em vista, o procedimento licitat6rio ter cumprido
com as exigencias legais.

5.

Designa€ao do pregoeiro e Equipe de Apoio

Licitag6es realizadas na modalidade pregao serao ccmduzidas por

pregoeiro com auxilio de equipe de apoio, designados pela autoridade competente dentre
os servidores do 6rgao ou entidade promotora da licitagao, mos termos do art. 21, VI, do
Decreto n° 3.555/2000.

No presente processo, a mencionada exigencia deve ser cumprida
nos exatos termos do art. 25, V, do Decreto Municipal n° 3.357/2019, devendo anexar as

portarias de nomeagao e designagao do Pregoeiro anteriormente a publicagao do aviso de
licitagao.

6.

Previsao de exist6ncia de recursos orcamentarios

Nenhuma despesa podera ser efetivada sem a existencia de cr6dito

qde a comporte ou quando imputada a dotagao orgamentaria impr6pria.
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Esse e o entendimento do Tribunal de Contas da Uniao, senao

vejanos:

Ac6rddo 301/2005 Plendrio
Realize procedimento licitat6rio somente quando houver

disponibilidade orcamentdria para cobrir a despesa a ser
contratada, indicando no respectivo edital a dota?do
or¢amentdria que cobrira as mencionadas despesas, nos

a

termos do caput do art. 38 Lei no 8.666/1993.

Ha que se observar, a titulo explicativo, que nao consta a indicacao

de dotacao orcamentaria no presente processo. Efetivanente tal fato nao se constitui
em vicio, isso porque, por nao haver no sistema de registro de pregos obrigatoriedade de

contratar 6 que a literatura especializada sempre entendeu que a indicagao da
disponibilidade orgamentaria a que se refere o artigo 14 da Lei 8.666/93 s6 deveria ser

obrigat6ria no momento da efetiva contratagao e nao quando da abertura da licitagao.

A mat6ria j a foi tratada em orientagao normativa da Advocacia-Geral
da Uniao ("Na /z.cztcrfGo para registro de pregos, a indicapao da dotagao orgamentaria 6

®

exigivel apenas antes da assinatura do contrato"), quando, em janeiro de 2013, o paragrafo
2° do artigo 7° do Decreto n° 7.892 positivou de vez essa realidade, ao consignar

expressamente, que, no sistema para registro de pregos 6 desnecessario indicar a dotagao

orgamentaria, porquanto somente sera exigida para a formalizagao do contrato ou outro
instrumento habil.

No mesmo sentido disp6e o Decreto Municipal n° 3.356/2019, senao

vajamos:

Art. 79 . A licitacdo para registro de precos serd realizada na

modalidade de concorrGncia, do tipo menor preqo, nos
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termos da Lei n° 8.666/93 e altera¢i5es poste-;^iores, ou na

modalidade de pregao, nos termos da Lei n° 10.520/02, e

serd precedida de ampla pesquisa de mercado.

'..J
§ 2°. Na licita¢do para registro de preqos ndo 6 necessdrio

indicar a dota?do or?amentdria, que somente serd exigida

para a formalizacdo do contrato ou outro instrumento
hdbil. Grifei

Dessa forma, a ausencia de informagao de dotagao e disponibilidade
orgamentaria nao representa vicio ou ilegalidade que invalide o procedime`fito licitat6rio,

u

devendo mencionada informagao ser exigida no momento de formalizagao do contrato ou
outro instrumento habil.

7.

Do sistema Registro de pre¢os

0 Sistema de Registro de Pregos 6 o conjunto de procedimentos para
registro formal de pregos relativos a prestagao de servigos e aquisigao de bens, para

contratag6es futuras. 0 SRP nao 6 uma nova modalidade de licitagao. Ap6s efetuar os

procedimentos do SRP, 6 assinada Ata de Registro de Pregos - ARP, documento de
compromisso para contratagao futura, em que se registram os pregos, fomecedores, 6rgaos
participantes e condig6es a serem praticadas.

Segundo Hely Lopes Meirelles,

"registro de preqos 6 o sistema de compras pelo qual os

ihieressados

em

fornecer

materiais,

equipamentos

ou

servi¢os ao poder pckblico concordam em manter os valores

registrados no 6rgdo competente, corrigidos ou ndo, por urn

determinado periodo e fornecer as quantidades solicitadas
pela Administra¢do no prazo previamente estabelecido. No
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entanto, 6 importante ressaltar que a Administracdo Ptrblica

ndo 6 obrigada a contratar quaisquer dos itens registrados.
Essa 6 uma caracteristica peculiar do SRP (MEIRELLES,
Hely Lopes. Licitacdo e Contrato Administrativo. Sdo Paulo:
Malheiros, 2006).

Para Jacoby Femandes (2008), a definigao a respeito do SRP e a
seguinte,

A

"Sistema de Registro de Pre?os 6 urn procedimento especial

de licitacdo que se efetiva por meio de uma concorrencia ou

pregdo sui generis, selecionando a proposta mats vantajosa,
com observdncia do princ{pio da isonomia, para eventual e

futura contratacdo pela Administracdo" (FERNANDES,
Jorge Ulisses Jacoby. Sistema de registro de preco e pregdo
presencial e eletr6nico. Belo Horizonte: F6rum, 2008, p. 31)

E importante ressaltar que o Sistema de Registro de Precos - SRP
nao 6 uma modalidade de licitacao como as previstas no art. 22 da Lei n° 8.666/1993 e

no art. 1° da Lei n° 10.520/02. I uma maneira de realizar aquisic6es de hens e

contratac6es de servicos de forma parcelada, isso porque no SRP, a Administragao

®

mblica nao fica obrigada a contratar.

0 Sistema de Registro de Pregos esta disciplinado no artigo 15,
inciso 11 e §§ 1° a 6° da Lei n° 8.666/93, constando no art.11 da Lei n° 10.520/02 que "As

compras e contratag6es de bens e servigos comuns, no ambito da Uniao, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municipios, quando efetuadas pelo sistema de registro de precos
previsto no art.15 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, poderao adotar a modalidade

de pregao, conforme regulamento especifico."
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Visto que as previs6es ate entao existentes nao eram si=`ficientes para

dar`efetividade a utilizagao do Sistema de Registro de Precos pela Administragao Pdblica,

alguns regulamentos passaram a ser editados pela Uniao, prevalecendo o mais atual deles,
qual seja, Decreto Federal n°. 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

0 Decreto n° 7.892/2013 estabelece em seu art. 7° que a licitacao

para registro de pregos sera realizada na modalidade de concorr6ncia, do tipo menor prego,
nos termos da Lei n° 8.666/1993, ou na modalidade de pregao, nos termos da Lei n°
10.520/2002, e sera precedida de ampla pesquisa de mercado.

u

Na Administragao Municipal foi editado o Decreto 3.356, de 12 de

agosto de 2019, que regulamenta as contratag6es de servigos e a aquisigao de bens, quando

efetuadas pelo Sistema de Registro de Pregos - SRP, no ambito da administragao ptiblica
municipal direta e autarquica e fundacional do Municipio de Pago do Lumiar^

Portanto, nao ha dtividas de que a mencionada aquisigao do objeto,

conforme descrig6es no Termo de Referencia podem ter seu processo de contratagao

realizado na modalidade Pregao, mediante SRP.

8.

u

Anflise pr6via do edital

Quanto as minutas de edital e contrato, ora em exame, denota-se que
o edital 6 uma minuta-padrao elaborada em conformidade com as exigencias legais
contidas na Lei n° 10.520/02 (Pregao), do Decreto Federal n° 10.024/19, do Decreto

Federal n° 3.555/00 (Regulamentagao do Pregao) e da Lei Complementar n° 123/06.

Pagina 14 de 22
Prefeitura Municipal de Paco do Lumiar
`\

Praca da Matriz, s/n9, Centro, Cep 65.130-000, Pa€o do Lumiar, Maranhao, Brasil
CNPJ n9 06.003.636/0001-73 Home page: www.pacodolumiar.rna.gov.br
E'mail:giai2jj|eL±sj2__p_a_£_Qdolumi3_r__,maLjflrfu-Telefone:(98)2016-7782

U493
'?,`0$91.9
ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO D0 LUMIAR
PROCURADORIA DO MUNICIPIO

fr

Quanto ao edital do certane licitat6rio, o caput do art. 40 da Lei n°
8.666/93 estabelece diretrizes procedimentais imprescindiveis para a validade do edital,

apontando em seus incisos a obrigatoriedade de alguns itens.

Pois da analise do presente edital, verifica-se que o mesmo atende a
todos os requisitos exigidos pela legislagao de regencia para sua validade, sendo

identificada, inclusive a Secretaria que solicitou a realizagao do certame. De fato, na

®

contrapos¢ieao de seu conteddo com as disposig6es contidas no artigo 40 da Lei n° 8.666/93

tern-se o atendimento de todos os requisitos.

a)

No Edital consta o ndmero de ordem em s6rie anual

(Lei n.a 8.666/93, art. 40, caput);

b)

No

Edital

consta a identificacdo

da Secretaria

solicitante da realizacdo do procedimento licitat6rio (Lei n.a
8.666/93, art. 40, caput);

c)

NO Edital consta a modalidade de licitacdo utilizada

(Pregdo) (Lei n.a 8.666/93, art. 40, caput);

a

d)

Em caso de licitacdo do tipo menor preco estd claro

se o julgamento sera feito por item ou pelo menor preqo
global (Lei n.a 8.666/93, art. 40, caput, c/c o art. 40, VII);

e)

Hd no predmbulo do Edital mencdo que a licitacdo

sera regida pela Lei n° 8.666/93 e legislagdo correlata (Lei
n.a 8.666/93, art. 40, caput);

f)

0 Edital define o local, o dia e a hora para o

recebimento

da documentacdo e da proposta (Lei n.°

8.666/93, art. 40, caput);

g)

O Edital clef ine o local, o dia e a hora para o ihicio

da abertura dos e"elopes (Lei n.° 8.666/93, art. 40, caput);
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h)

0 Edital definiu o objeto da licita?ti,o, deixando

evidente aos eventuais participantes o que a Administra¢do
deseja contratar (Lei n.a 8.666/93, art. 40,I);

i)

O Edital estabeleceu o fornecimento de materiais com

previsdo de quantidades (Lei n.° 8.666/93, art. 7.a, § 4°);

j)

0 Edital define condi?6es para a participa€do na

licita¢do

rfeabilitaqdo)

e a f;orma de apresentacdo dos

propostas (Lei n.a 8.666/93, art. 40, VI);

k)

Ndo f;oi

solicitada

documentacdo

que

extrapola

u

aquela relativa a habilitacdo juridica, qualificacdo t6cnica,
qualifica¢do econ6mico-financeira e regularidade fiscal (Lei
n.° 8.666/93, art. 27,I,11,Ill, IV e V);

I)

0 Edital clef ine o crit6rio para o julgamento, com

disposi¢6es claras e pardmetros objetivos (Lei n.a 8.666/93,
art. 40, VII);

in)

O Edital f ixou as condiq6es de pagamento. (Lei n.a

8.666/93, art. 40, XIV).

Razao pela qual entende que o edital de pregao preenche os
requisitos obrigat6rios contidos no art. 3°, incisos I e IV, da Lei n° 10.520/02 c/c o art. 40,
e respectivos incisos da Lei n° 8.666/93.

9.

Habilita¢ao

Ressalta-se quanto a habilitagao, o artigo 27, da Lei 8.666/93,

nomeada

como

Lei

de

Licitag6es,

disp6e

para

fins

de

habilitagao,

exigir-se-a,

exclusivamente, documentagao relativa a habilitagao juridica, qualificagao tecnica,
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qualificag5o econ6mico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista e cumprimento do
disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituigao federal.

Ja os artigos 28 a 31 da referida lei apresentani rol taxativo ®revisao
legal #wmerws c/czwsws) de toda a documentagao que pode ser exigida para fins de

comprovagao da habilitagao juridica (art. 28), qualificagao t6cnica (art. 30), qualificagao
econ6mico-financeira (art. 31 ) e regularidade fiscal e trabalhista (art. 29).

A

-

Dessa maneira, cumpre ressaltar que a Lei 8.666/93 indica rol

taxativo dos documentos que podem ser exigidos para fins de qualificagao t6cnica, sendo
vedado a Administragao Ptiblica inovar ou exigir documentagao diversa da prevista na Lei,
em observancia ao principio legalidade.

Assim sendo, qualquer documento que nao esteja listado nos artigos
28 a 31, no presente caso, especificanente, o que consta no art. 30 da Lei de Licita96es,
nao deve ser exigido para fins de habilitagao em licitagao.

a

A respeito da exigencia de documentos nao listados nos artigos 28 a
31 da Lei de Licitag6es, assim se posicionou o Egr6gio Tribunal de Contas da Uniao em
diversos julgados abaixo colacionados:

-Ac6rddo TCU n° 1203/2011 Plendrio
"Abstenha-se de incluir, nos editais

de

licitacdo

ou

credenciamento, exigencias de participa¢do ou habilitaqdo
t6cnica
cardter

comprometedoras,
competitivo

do

restritivas
certame,

ou frustrantes
que

do

estabele?am

pref;er6ncias ou distinc6es em relacdo aos interessados e/ou
contrdrias aos principios da isonomia, da legalidade, da

competitividade, da proporcionalidade e da razoabilidade,
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cohirariando as disposi€6es dos arts. 3°, §|°, iri,c. I, e 30, §|°,
da Lei 8.666/ 1993 . "

-AC6RDAO TCU N° 2864/2008 Plendrio
"Ndo inclua mos editais de licita¢do exig6ncias -rido previstas

em lei ou irrelevantes para a verifica?do da qualifica?do
t6cnica das licitantes em obediencia ao art. 3°, § 1°,I, da Lei

n° 8.666/1993." ao exigir Certiddo Negativa de condenaqao

em processo disciplinar expedido pela OAB.

As exigencias nao podem ultrapassar os limites da razoabilidade e

u

estabelecer clausulas desnecessarias e restritivas ao carater competitivo. Devem restringir-

se apenas ao necessario para cumprimento do objeto licitado. Alem de ferir o principio da
Legalidade, os items ora guerreados tambem desrespeitam o principio da Isonomia. Assim,
ressaltamos a necessidade de nao incluir nos editais exigencias nao previstas em lei.

10.

Da analise da minuta de contrato

Quanto a minuta do contrato junto ao edital (anexo Ill) e levando em
conta o que reza o art. 55 da Lei n° 8.666/93, vislumbra-se que a minuta de contrato

contempla regularmente os preceitos normativos, nao merecendo quaisquer ccnsiderag6es.

11.

Participacao de MEAIPP"EI

Por fim, cumpre ressaltar que verifica-se a obediencia do edital as
disposig6es da Lei Complementar n° 123/2006, com as alterag6es da Lei Complementar n.°

147/2014,

as

quais

estabelecem tratamento

diferenciado

microempresas e empresas de pequeno porte.

:,,j.I
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A fim de conferir eficacia material a previsao constitucional, a LC n.
123/2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte, previu:

Art. 47. Nas contrata?6es pdblicas da administra¢do direta e

indireta, autdrquica e fundacional, f;ederal, estadual e
municipal, deverd ser concedido tratamento diferenciado e

a

sinplificado para as microempresas e empresas de pequeno
porte objetivando a promo¢do do desenwolvimento
econ6mico e social no &mbito municipal e regional, a

ampliacdo da eficiencia das politicas ptiblicas e o incentivo a
inovacdo tecnol6gica.

Pardgrafo inico. No que diz respeito ds compras ptiblicas,

enquanto ndo sobrevier legisla?do estadual, municipal ou
regulamento especifico de cada 6rgdo mais favordvel a
microempresa e empresa de pequeno porte, aplica-se a
legislacdo federal.
Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei

Complementar, a administracdo pdblica:
I - deverd realizar processo licitat6rio destinado

a

exclusivamente a participacdo de microempresas e empresas

de pequeno porte nos itens de contratacdo cujo valor seja de
ate R$ 80.000,00 (oitertta mil reais); (Redaqdo dada pela Lei
Complementar n° 147, de 2014)

A LC n°

123/2006 estabeleceu prioridade na contratapao de

microempresas e de empresas de pequeno porte quando os items da licitagao nao excedem

R$ 80.000,00. A regra visa fomentar a participapao de pequenos comerciantes na

economia, a exemplo de pequenos produtores de hortifhitis, minimercados, diminutas lojas
de materiais de construgao e papelarias.
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As especificidades decorrentes da Lei Complementar ilo. 123/2006

alterada posteriormente pela Lei Complementar n° 147/2014, sao observadas pela minuta

do edital, criando assim os privil6gios para as empresas de pequeno porte e microempresas,
posto se tratar de compromisso do legislador constituinte deste pals, d€ observancia

obrigat6ria pela Administragao Ptiblica, independe da esfera em que se promova o certame
licitat6rio.

Dessa forma, e licito, portanto, concluir que aLC 1° 123/2006

encontra-se em pleno vigor e deve ser cumprida ate que seu conteddo venha a ser

u

declarado inconstitucional.

Ill - CONCLUSAO

Assim,

entende-se

que

as

exigencias

dos

dispositivos

legais

pertinentes foran atendidas, em especial, ao que disp6e o lnciso Ill do art. 4° da Lei n°.
10.520, de 17/07/2002, que instituiu o Pregao, Decreto Federal n° 10.024/19, c/c Art. 40 da
Lei n°. 8.666/93, bern como, os Decretos Municipais n° 3.356/2019 e 3.357/2019.

Diante do exposto, e levando em consideragao a ji*stificativa de

alteragao de modalidade de licitagao da CPL, bern como o Ato Deliberativo do Presidente

da CPL, deve a mesma ser realizada por meio eletr6nico, conforme determina o Decreto
Federal n° 10.024/2019, devendo ainda, pelo principio da publicidade, publicar o ato.

Oportunamente, recomenda-se anexar aos autos as portarias de
nomeagao do Pregoeiro e portaria de designagao da Equipe de Apoio, em obediencia ao
disposto no art.25, V, do Decreto Municipal n° 3.357/2019.
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Oportunamente, recomenda-se que todos os documentos deverao
seguir tendo todas as suas paginas numeradas sequencialmente e rubricadas, e todos os atos
processuais subsequentes devem ser produzidos por escrito, com data e local de sua
realizagao e assinatura da autoridade responsavel.

At'entar para o cumprimento dos requisitos da publicidade atendendo

a

aos prazos estabelecidos na Lei n° 10.520/2002 e Lei n° 8.666/96, bern como, a inclusao no

SACOP dos elementos de fiscalizagao, em respeito a! Instrugao Normativa TCE/MA n°

34/2014, alterada pela IN TCE"A n° 36/2015.

Imp6e por fim, deixar expresso que o exame promovido se cinge ao

aspecto juridico-formal, sendo que o parecer emitido tern carater meramente opinativo, nao
vinculando a Administracao a sua motivagao ou conclus6es.

0 parecer nada mais 6 do que opiniao emitida pelo operador do
direito, opiniao t5cnico-juridica, que orientara o administrador na tomada da decisao, na

pratica do ato administrativo. Os aspectos de fundo, ou de natureza negocial, como a
viabilidade ou nao, em concreto, da realizagao das obrigag6es assumidas pelo Municipio

®

no prazo ajustado nao estao sendo examinadas e nem tern como se promover seu exame
em sede de parecer juridico, pois constituem quest6es t6cnico-politicas.

Encaminha-se os autos ao Procurador Geral do Municipio para sua
analise, corregao, apontamentos, supress6es ou aprovagao caso assim entenda. Ap6s

encaminha-se o processo a Comissao Permanente de Licitacao.
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S.in.j e o nosso parecer conclusivo, o qual se submet`c, a. apreciagao

da autoridade superior.

Parecer emitido em 22 (vinte e dois) laudas.

Papo do Lumiar/MA, 08 de maio de 2020.

u
Juridico da PGM

u
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ESTADO D0 MARANI-[A0
MUNIcipIO DE PAC0 DO LUMIAR
PORTARIAN° 1943 DE l9 DE NOVEMBRO DE 2019

,
rJ

Disp5e

sc)bre

a

NofMEACIO

do

Atssessor

Jurt'tlico da Procuradoria Gercil do Municipio
de Pa€o do Liiliiiar,lMA.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PA€O I)0 LUMIAR, Estado do Maranhao, no usa de suas
atribuip5es legais, que lhe confers a Lei Oi.ganica do Municipio, e com fulcro na Lei Municipal
n°481;'2013,

RESOLVE:

Art.1° NOMEAR NELSONAIRON MARQUES VIANA illscrito flo Cadastro de Pessoas
F{sicas -CPF n° 003.797.103-00 para exercei. o cargo €m comis.sao de ASSESSOR JURIDICC),

vincuiado a Proouradoria Geral do Munic{pio de Paso do Lumiar.

Art.2®-Estaportariaentraraemvigornadatadesuaassinatura,revogando-sgasdispQsiE5esem
contrdrio.

PUBIjlQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABIINETE DA PREFEITA DE PACO DO LUMIAR, ESTA~DO D0 MARANHAO, AOS

I}EZENOVE DIAS D0 MES DE NOYEMBRO D0 AND DE 2019.
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Prefeita Municipal em Exerc{cio
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PORTARIA N° 1940 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019

DisD6e sobre a NOMEACAO do Subprocurador da Procljradoria
Geral do Mljnicl.plo de Paap do Lumiar/MA.
A Prefeita Municipal de Paco do Lumiar, Estado do Maranhao,
no uso de suas atribuie6es legais, que lhe confere a Lei Organica
do Municipio, e com fulcro na Lei Municipal n° 481/2013,

RESOLVE:
Art.io NOMEAR DANiLo MOHANA piNHEiRo CARVALHo
LIMA inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas - CPF n°
964.308.933-91 para exercer o cargo em comissao de
SUBPROCURADOR, vinculado a Procuradoria Geral do Municipio
de Paeo do Lumiar.

Art.2° -Esta portaria entrara em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se as disposie6es em contrario.

Publique-se, registre-se e cumpra-se,
lNETE DA PREFEITA DE PACO DO LUMIAR, ESTADO DO
lvIARANHAO, AOS DEZENOVE DIAS DO MES DE NOVEMBRO
DO ANO DE 2019.

MARIA PAULA AZEVEDO DESTERRO
Prefeita Municipal em Exercicio

------PORTARIAS
PORTARIA N° 1942 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019

Disp6e sobre a EXONERACAO do Subprocurador da
Procuradoria Geral do Municipio de Paco do Lurniar.
A Prefeita Municipal de Pa9o do Lumiar, Estado do Maranhao,
no uso de suas atribuie6es legais, que lhe confere a Lei Organica
do Municipio, e com fulcro na Lei Municipal n° 481/2013,

RESOLVE:
Art.1° EXONERAR NELSONAIRON MARQUES VIANA inscrito

no cadastro de Pessoas Fisicas -CPF n° 003.797.103-40 do
cargo comissionado de SUBPROCURADOR da Procuradoria
Geral do Municipio de Pago do Lumiar, devendo assim ser
considerado a partir desta data.
Art.2° -Esta portaria entrara em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se as disposie6es em contrario.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
GABINETE DA PREFEITA DE PACO DO LUMIAR, ESTADO DO
MARANHAO, AOS DEZENOVE DIAS DO MES DE NOVEMBRO
DO ANO DE 2019.

MARIA PAULA AZEVEDO DESTERRO
Prefeita Municipal em Exercicio

PORTARIAS
PORTARIA N° 1941 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019

DI.sp6e sobre a NOMEACAO do Secretario Adjunto da Secretaria
Municipal de Meio Airnbiente e Recljrsos Natljrais do Municl.pio de
Paap do Lurriiar/MA\.

PORTARIAS
PORTARIA N° 1943 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019

A Prefeita Municipal de Paco do Lumiar, Estado do Maranhao,
no uso de suas atribuie6es legais, que lhe confere a Lei Organica

Disp6e sobre a NOMEACAO do Assessor Juridico da
Procuradoria Geral do Municipio de Paap do Lurniar/MA.

a

A Prefeita Municipal de Paco do Lumiar, Estado do Maranhao,
no uso de suas atribuig6es legais, que lhe confere a Lei Organica

do Municipio, e com fulcro na Lei Municipal n° 481/2013,

RESOLVE:

do Municipio, e com fulcro na Lei Municipal n° 481/2013,

Art.1° NOMEAR MARCIO ANTONIO PEREIRA inscrito no

Cadastro de Pessoas Fisicas -CPF n° 467.252.703-44 para
exercer o cargo em comissao de SECRETARIO ADJUNTO,
vinculado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos

RESOLVE:
Art.1° NOMEAR NELSONAIRON MARQUES VIANA inscrito no

Naturais do Municipio de Pago do Lumiar.

Cadastro de Pessoas Fisicas -CPF n° 003.797.103-00 para
exercer o cargo em comissao de ASSESSOR JURIDICO,

Art.2° -Esta portaria entrara em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se as disposie6es em contrario.

vinculado a Procuradoria Geral do Municipio de Pago do Lumiar.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
GABINETE DA PREFEITA DE PAC0 DO LUMIAR, ESTADO DO
MARANHAO, AOS DEZENOVE DIAS DO MES DE NOVEMBRO
DO ANO DE 2019.
MARIA PAULA AZEVEDO DESTERRO
Prefeita Municipal em Exercicio

Art.2° -Esta portaria entrara em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se as disposie6es em contrario.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
GABINETE DA PREFEITA DE PACO DO LUMIAR, ESTADO DO
MARANHAO, AOS DEZENOVE DIAS DO MES DE NOVEMBRO
DO ANO DE 2019.

MARIA PAULA AZEVEDO DESTERRO
Prefeita Municipal em Exercicio

Este documento pode ser verificado no enderego eletr6nico
http:/twww.pacodolumiar.rna.gov.br/diariooficial, c6digo: DOM-35112019356

Documento assinado digitalmente conforme MP no -2.200-2 de
24/08/2001, que institui a lnfraestrutura de Chaves Ptiblicas
Brasileira -lcp-Brasil.

PORTARIA

`~.r,a

-65-ej3

PORTARIA N.a 010/2019

Pa9o do Lumiar, 30 de outubro de 2019.
0 Secretario Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo, no uso das
atribuie6es legais,
RESOLVE:

I - Designar o servidor, HELLYSON DIEGO DA ROCHA
CAMPELO, Engenheiro Civil, CREA n° 111606332-8, Matricula
n° 67004892-2, para desempenhar a fungao de Fiscal do Contrato
n° 013/2019, REFERENTE OS SERVICOS DE REFORMA DO
PREDIO PUBLICO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, no
Municipio de Paeo do Lumiar-MA.
11 -De-se ciencia. Publique-se. Cumpra-se.

a

Walburg Ribeiro Gon9alves Neto
Secretario Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo

A

Este documento pode ser verificado no endereeo eletr6nico
http:/twww.pacodolumiar.rna.gov.br/diariooficial, c6digo: DOM-35112019356

Documento assjnado digitalmente conforme MP no -2.200-2 de
24/08/2001, que institui a lnfraestrutura de Chaves Publicas
Brasileira - lcp-Brasil.
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Diario Oficial do Municipio
lNSTITuiDO PELA LEI MUNICIPA\L N° 695/2017

Praca Nossa Senhora da Luz,Centro, 01
CEP: 65130-000 -Paap do Lumiar-MA
www.Dacodolumiar.rna.aov.br

®

Maria Paula Azevedo Desterro
Prefeita em Exercicio

DIAGRAMACAO, PUBLICACAO E CERTIFICACA0 DIGITAL

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a lnfraestrutura de chaves Pdblicas Brasileira -

lcp

MUNICIPIO DE PACO DO

LUMIAR:06003636000173

LUMIAR:06003636000173
Dados: 2019.11.2017:38:41 -03'00'

aAssinado de forma digital por MUNICIPIO DE PACO DO

Este documento pode ser verificado no endereap eletr6nico
http:/^^/ww.pacodolumiar.rna.gov.br/diariooficial, c6digo: DOM-35112019356

Documento assinado digitalmente conforme MP no -2.200-2 de
24/08/2001, que institui a lnfraestrutura de Chaves Pdblicas
Brasileira - lcp-Brasil.
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ESTAD0 D0 MARANHA0
MUNIcipIO DE PACO DO IjuMIAR
PORTARIAN°1955DE20DENOVEMBROI)E2019
Disp6e sobre a NOMEACAO do Procuradoi`

Geral da Procuradoria Geral do Municipio de
Pa€o do Lnmiar/IRA.

a

APREFEITAMUNICIPALDEPA¢OD0LUMIAR,EstadodoMaranhao,nousodesuas
atribuig6eslegais,quelheconfereaLeiOrganicadoMunicipio,ecomfulcronaLeiMunicipal
n° 481 /2013 ,

RESOLVE:

Art.1°NOMEARADOLFOSILVAFONSECAinscritonoCadastrodePessoasF{sicas-CPF
n°654.652.023-00paraexercerocargoemcomissaodePROCURADORGERAL,vinculadoa

Procuradoria Geral do Municipio de Pago do Lunliar.

Art.20-Estaportariaentraraemvigornadatadesuaassinatura,revogando-seasdisposig6esem

fi

contrario.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE~SE E CUMPRA-SE.

GABINETEDAPREFEITADEPACODOLUMIAR,ESTADODOMARANHAO,AOS
VINTEDIAS1)0MESDENOVEMBRODOANODE2019.

%/'AfkJ[`uA~`,i£%riuAJJ£-`zfizt~£';`'6'rfe5¥faiK%tJ`J
Prefeita Municipal em Exercicio

Sexta-Feira, 22 -Novembro -2019

`:§,':
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---PRO|£URADOR

para exercer o cargo em comissao de GESTOR ADJUNTO da
UEB ALANA LUDMILA, vinculado a Secretaria Municipal de

D.O. PODER EXECUTIVO
GERAL,

vinculado a

Procuradoria Geral do Municipio de Pago do Lumiar.

Educagao do Municipio de Pago do Lumiar.

Art.2° -Esta portaria entrara em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se as disposig6es em contrario.

Art.2° -Esta portaria entrara em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se as disposie6es em contrario.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
GABINETE DA PREFEITA DE PACO DO LUMIAR, ESTADO DO
MARANHAO, AOS DEZOITO DIAS DO MES DE NOVEMBRO
DO ANO DE 2019.

GABINETE DA PREFEITA DE PACO DO LUMIAR, ESTADO DO
MARANHAO, AOS VINTE DIAS DO MES DE NOVEMBRO DO
ANO DE 2019.

MARIA PAULA AZEVEDO DESTERRO
Prefeita Municipal em Exercicio

MARIA PAULA AZEVEDO DESTERRO
Prefeita Municipal em Exercicio

PORTARIAS
PORTARIAS
PORTARIA N° 1987 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2019
PORTARIA N° 1757 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019

p6e sobre a NOMEACAO do Gestor Adjunto da Secretaria

Disp6e sobre a NOMEACAO do Subprocurador Fiscal da
Secretaria Municipal da Fazenda do ivlljnicl'pio de Paco do

iicipal de Edljcac5o do Municl.plo de Paap do Lljmiar/MA\.

Lurriiar/MA.

A Prefeita Municipal de Paco do Lumiar, Estado do Maranhao,
no uso de suas atribuie6es legais, que lhe confere a Lei Organica

A Prefeita Municipal de Paco do Lumiar, Estado do Maranhao,
no uso de suas atribuie6es legais, que lhe confere a Lei Organica

do Municipio, e com fulcro na Lei Municipal n° 481/2013,

do Municipio, e com fulcro na Lei Municipal n° 481/2013,

RESOLVE:

RESOLVE:
Art.1° NOMEAR ROSIANE DE JESUS SANTOS MELO inscrita
no Cadastro de Pessoas Fisicas -CPF n° 755.800.803-44 para
exercer o cargo em comissao de GESTOR ADJUNTO da UEB
EMMANUEL AROSO, vinculado a Secretaria Municipal de
Educagao do Municipio de Pago do Lumiar.

Art.2° -Esta portaria entrara em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se as disposie6es em contrario.

Art.1° NOMEAR LAILA MARIA RODRIGUES DA SILVA inscrito

no Cadastro de Pessoas Fisicas -CPF n° 010.258.663-20 para
exercer o cargo em comissao de SUBPROCURADOR FISCAL,
vinculado a Secretaria Municipal da Fazenda do Municipio de
Pago do Lumiar.

Art.2° -Esta portaria entrara em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se as disposig6es em contrario.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
GABINETE DA PREFEITA DE PACO DO LUMIAR, ESTADO DO
ANHAO, AOS QUATRO DIAS DO MES DE NOVEMBRO
ANO DE 2019.

MARIA PAULA AZEVEDO DESTERRO
Prefeita Municipal em Exercicio

GABINETE DA PREFEITA DE PACO DO LUMIAR, ESTADO DO
MARANHAO, AOS VINTE E DOIS DIAS DO MES DE
NOVEMBRO DO ANO DE 2019.

MARIA PAULA AZEVEDO DESTERRO
Prefeita Municipal em Exercicio

PORTARIAS

PORTARIAS
PORTARIA N° 1955 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2019
PORTARIA N° 1748 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019

Disp6e sobre a NOMEACAO do Procurador Geral da
Procuradoria Geral do Mljnicl.plo de Paap do Lurniar/MA\.
A Prefeita Municipal de Paco do Lumiar, Estado do Maranhao,
no uso de suas atribuie6es legais, que lhe confere a Lei Organica
do Municipio, e com fulcro na Lei Municipal n° 481/2013,

RESOLVE:

Art.1° NOMEAR ADOLF0 SILVA FONSECA inscrito no Cadastro
de Pessoas Fisicas -CPF n° 654.652.023-00 para exercer o cargo

Este documento pode ser verificado no endereeo eletr6nico
http:/^^ww.pacodolumiar.rna.gov.br/diariooficial, c6digo: DOM-241120192427

Disp6e sobre a NOMEACAO do CHEFE DE DEPARTAMENTO
da Secretaria Mljnicipal de A,drninistrac5o e Finangas do
Municl.plo de Paap do Lljmiar/MA\.

A Prefeita Municipal de Paco do Lumiar, Estado do Maranhao,
no uso de suas atribuig6es legais, que lhe confere a Lei Organica
do Municipio, e com fulcro na Lei Municipal n° 481/2013,

RESOLVE:

Documento assinado digitalmente conforme MP no -2.200-2 de
24/08/2001, que institui a lnfraestrutura de Chaves Publicas
Brasileira -lcp-Brasil.
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Diario Oficial do Municfpio
INSTITUIDO F>ELA LEI MUNICIF>A\L N° 695/2017

Prape Nossa Senhora da Luz,Centro, 01
CEP: 65130-000 -Paap do Lumiar-MA

a

www.Dacodolumiar.rna.aov.br

Maria Paula Azevedo Desterro
Prefeita em Exercicio

DIAGRAMACAO, PUBLICACAO E CERTIFICACAO DIGITAL

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a lnfraestrutura de chaves Ptlblicas Brasileira -

lcp

MUNICIPIO DE PACO DO

ASsinadodeformadigitalporMUN|C|plo
DE PACO DO LUMIAR:06003636000173

LUMIAR:06003636000173

Dados: 2019.11.2217:25:51 -03'00`

¢

Este documento pode ser verificado no enderego eletr6nico
http:/^^ww.pacodolumiar.rna.gov.br/diariooficial, c6digo: DOM-241120192427

Documento assinado digitalmente conforme MP no -2.200-2 de
24/08/2001, que institui a lnfraestrutura de Chaves Publicas
Brasileira -lcp-Brasil.

