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MOACIR KLEBERSON SILVA CARDOSO
Chefe de Gabinete
LINDOVAL SANTOS DO ROSARIO
Procurador Geral
MILANE THAYSE SILVA GOMES
Controlador Geral
EDILSON PITAR GOMES
Secretário Municipal de Fazenda
CILENE RAMOS DOS SANTOS
Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social
ROSINETE FEITOSA NASCIMENTO
Secretária Municipal de Saúde
JAIRO PALMERIN CAVALCANTE
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo
ROSENIL DOS SANTOS GOMES
Secretário Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento
ERONILDO JOSÉ COSTA CORDEIRO
Secretário Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
HIGO RENAN FARIAS GOMES
Secretário Municipal de Desporto e Lazer

ATOS DO PODER EXECUTIVO
CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES_______________________
A PREFEITURA MUNCIPAL DE CALÇOENE, através de sua Comissão
Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais, obedecendo aos
princípios inerentes à Administração, no Extrato do Contrato do Processo
Administrativo nº. 22.601.008.2020-SEMSA/PMC publicado no DOM, Ano II,
Edição 120, quinta-feira, 25 de junho de 2020 no Site
https://calcoene.portal.ap.gov.br/, promove as seguintes RETIFICAÇÕES:
No extrato, Onde se lê:

PODER LEGISLATIVO
GIBSON COSTA DOS SANTOS
Presidente
ANTONIO PERES ARAÚJO
Secretário
RAIMUNDO ALCINDO FIGUEIREDO DOS SANTOS
Vereador
RAIMUNDO NONATO MARTEL PIABA
Vereador
MARIA DO SOCORRO FONTELES OHASHI
Vereadora
ARNON WENDELL NONATO
Vereador
RAIMUNDO NONATO SOUSA
Vereador
QUELSON CARDOSO COSTA
Vereador
OSSIMAR TORRES SARMENTO
Vereador

EXPEDIENTE: O Diário Oficial poderá ser encontrado na sala d e Administração e
planejamento da Prefeitura de Calçoene-AP. REMESSAS DE MATÉRIA: As
matérias a serem publicadas no Diário Oficial do Município, somente serão aceitas
se apresentadas das seguintes quesitos; das medidas: 8 cm de largura para 2
colunas, 17 cm de largura para 1 coluna no caso de balanços, tabelas e quadros;
dos prazos: Para serem publicadas as matérias, as mesma terão que ser entregues
até as 13:30h do dia anterior da data de publicação ;do acesso ao Diário: você
poderá adquirir um exemplar do Diário Oficial, na página no site:
www.calcoene.portal.ap.gov.br ou através de documento munidos da data e número
do Diário que deseja. RECLAMAÇÕES: Deverão ser dirigidas, por escrito, ao
Gabinete do Secretário de Administração e Planejamento até 8 (oito) dias após a
publicação.

DO OBJETO: a contratação de Empresa para prestar serviços de locação
de veículos, especificamente, 01 ambulância, 02 veículos de passeio e 03
caminhonetes para atender as demandas da Secretaria de Saúde do
Município de Calçoene-SEMSA.
Leia-se:
DO OBJETO: a contratação de Empresa para prestar serviços de locação
de veículos, especificamente, 01 ambulância 4x4, 01 ambulância de médio
porte, 02 veículos de passeio e 01 caminhonete 4x4.
No extrato, onde se lê:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE
VALOR GLOBAL:
R$ 133.650,00 (cento e trinta e três mil, seiscentos e
GABINETE
DO
cinquenta reais).
PREFEITO_____________________________________
DECRETO Nº 115/2020-GAB/PMC
15 DE JUNHO DE 2020
Leia-se:
O PREFEITO MUNICIPAL DE CALÇOENE, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas no art. 133, inciso V da Lei Orgânica
VALOR
GLOBAL:
R$ 132.450,00 (cento e trinta e dois mil, quatrocentos e
do
Município
de Calçoene.
cinquenta reais).
CONSIDERANDO as decisões tomadas pelo pleno do
Conselho Municipal de Saúde, onde deliberaram a destituição da
Presidente do Conselho, conforme RESOLUÇÃO Nº 001/2020;
Calçoene/AP,
27 dedo
julho
de 2020.por
CONSIDERANDO que a atual
vice Presidente
Conselho,
ocasião da presente reunião plenária renunciou ao seu cargo, bem como
abdicou de assumir a presidência, doravante, devido a impossibilidade,
em razão da mesma alegar problemas pessoais e de Saúde.
______________________________________
RESOLVE: RIVADAL FRAZÃO DOS SANTOS
Presidente da CPL
Art. 1º - Exonerar, a pedido, a Sra , LOURDINEDI DOS SANTOS
GURJÃO, portadora do CPF nº 585.901.022-20, do exercício do cargo
de Vice-Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Calçoene/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES_______________________
JUSTIFICATIVA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020 –CPL/SEMAD/PMC

Terça-Feira, 28 de julho de 2020

A contratação da empresa por dispensa de licitação vem
atender o interesse público conforme disposto no art. 24, inciso II
da Lei nº. 8.666/1993. E, no caso em apreço, consideramos que a

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 22.601.011.2020

dispensa faz-se necessária, pois a realização de Procedimento
Licitatório, sem dúvidas, implicaria em maiores despesas à

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE ATRAVÉS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CALÇOENE, através
da Comissão Permanente de Licitações, instituída pelo Decreto Nº
108/2020 – GAB/PMC, vem justificar o procedimento de dispensa de
licitação para contração de empresa conforme objeto.
Dispensa de Licitação em razão de pequeno valor:

Administração.
Promover a dispensa de licitação é o recurso disponível
neste momento e com suporte orçamentário para atendimento do
objeto, pois constatamos que a Prefeitura Municipal de Calçoene
possui quantia consignada no orçamento suficiente para atender e
adquirir em sua totalidade o objeto em questão conforme

O art. 24, em seu inciso II, dispõe sobre a possibilidade da
dispensa em razão do pequeno valor, para realização de obras e

cotações apresentadas e entendemos ser oportuno providenciar a
contratação neste momento.

contratação de serviços de engenharia, in verbis:
Calçoene/AP, 15 de julho de 2020.
II – para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento)
do limite previsto na alínea “a”, do inciso II do artigo anterior e para
alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram
a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior
vulto que possa ser realizada de uma só vez;

Rivadal Frazão dos Santos
Presidente da CPL
Dec.: 088/2020 – GAB/PMC

A contratação de pequeno valor como hipótese para
dispensar a licitação, prevista no artigo 24, inciso II da Lei nº.
8666/93 é aquela em que o objeto do contrato não supera 10%
(dez por cento) do limite previsto na alínea ‘a’ do inciso I do artigo
23 para serviços e compras, atualizado pelo Decreto nº
9.412/2018.
A justificativa da faculdade da dispensa de licitação para
este caso reside na simplicidade do objeto e de seu pequeno valor,
conforme orçamentos que seguem acostados.
Ressalta-se que o administrador público deve observar
sempre, os limites estabelecidos pelo inciso para suas aquisições e
contratações de serviços, para que não infrinja o Estatuto
Licitatório e utilize a dispensa em lugar de uma das modalidades
de licitação.
O critério objetivo estabelecido pela lei afasta a
discricionariedade da Administração. Repita-se, ela só poderá ser
discricionária na conveniência de realizar ou não a licitação, mas se
o valor ultrapassar os limites previstos, deverá a administração
realizar licitação sob pena de ilegalidade.
Desse modo, o caso de dispensa de licitação em razão do
pequeno valor, está amparada nas cotações que alicerçam esse
processo, utilizando cotações com profissionais do ramo e com
padrão definido como meio para apurar o melhor preço, isto é,
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública.
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