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DECRETO Nº 0140, DE 28 DE MAIO DE 2020. 
 

Mantém as medidas adotadas no Decreto nº 090, de 
16 de março de 2020, e alterações posteriores, de 
suspensão das aulas na rede pública e privada de 
ensino em todo o município de Timon-MA, para 
enfrentamento do avanço no novo coronavírus 
(COVID-19), e dá outras providências.. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMON, Estado do Maranhão, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 70, inciso VI, da Lei 
Orgânica do Município (LOM), e 
 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 06.02.2020, que 
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19); 
 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 2.197, de 17.03.2020, que 
dispõe sobre as medidas para enfrentamento de saúde pública decorrente do 
coronavírus, no Município de Timon; 
 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 35.831 de 20 de maio de 2020, Reitera 
o estado de calamidade pública em todo o Estado do Maranhão para fins de 
prevenção e enfrentamento à COVID-19, estabelece as medidas sanitárias 
gerais e segmentadas destinadas à contenção do Coronavírus (SARS-CoV-2), e 
dá outras providências; 
 
CONSIDERANDO o Decreto nº 090/2020- GP, de 16 de março de 2020, que 
dispõe sobre a suspensão das aulas e atividades em Escolas e Creches da rede 
pública municipal de ensino de Timon-MA, como medida para enfrentamento da 
emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19), e dá 
outras providências; 
 
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 095, de 20 de março de 2020, que 
Declarou Emergência em Saúde Pública em decorrência da Infecção Humana 
pelo NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19); 
 
CONSIDERANDO que o art. 13 do Decreto Estadual nº 35.831 de 20 de maio 
de 2020, que confere aos Prefeitos Municipais editar normas complementares à 
vista das peculiaridades locais com vistas à preservação da saúde pública e 
diante da necessidade de conter a disseminação da COVID-19; 
 
CONSIDERANDO que as medidas estabelecidas pela Prefeitura Municipal de 
Timon atendem a realidade local com base no critério técnico, bem como, 
ocorrem em articulação e consonância com Estado do Piauí e Municipio de 
Teresina, em face da existência da Região Integrada de Desenvolvimento da 
Grande Teresina – RIDE, atendendo assim o disposto no art. 14 do Decreto 
Estadual nº 35.831 de 20 de maio de 2020; 
 
CONSIDERANDO que, para evitar o prejuízo à capacidade de atendimento da 
rede de saúde municipal por conta da rápida disseminação da contaminação por 
COVID-19, a única alternativa responsável que se apresenta para as 
autoridades públicas, segundo sólido suporte técnico e cientifico, é a 
continuidade, em âmbito municipal, das medidas de suspensão das aulas 
presenciais, como medida de prevenção e combate ao novo coronavírus; 

 
CONSIDERANDO o aumento significativo do número de infectados cada vez 
mais no Municipio de Timon, nos últimos dias; 
 
CONSIDERANDO ser o objetivo do Governo Municipal que a crise sanitária seja 
superada o mais rapidamente possível, havendo restabelecimento, com 
segurança, de todas as atividades; 

 
CONSIDERANDO a Portaria MEC nº 345/2020 que altera a Portaria MEC nº 
343 , de 17 de março de 2020 que dispõe sobre a substituição das aulas 
presenciais em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do novo 
Coronavírus - COVID-19; 
 
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de que as medidas adotadas 
assegurem a carga horária mínima anual de 800 horas na Educação Básica, nos 
termos do art. 24, da Lei Federal nº 9.394, de 20.12.1996, 
 

DECRETA: 
 

Art.1º. Como medida necessária ao eficaz enfrentamento da disseminação do 
novo coronavírus em todo o Municipio, ficam mantidas por mais 15 (quinze) 
dias, a suspensão das aulas presenciais da rede pública municipal de ensino e o 
transporte escolar de alunos a partir de 1º.06.2020 até 15.06.2020. 

 
§1º. A permanência de suspensão das aulas presenciais se estende para as 
escolas de ensino privada, bem como, as instituições de ensino superior privada 
no Municipio. 
§2º. A suspensão não se aplica ás atividades curriculares não presencias com 
uso tecnológico para o cumprimento do calendário escolar. 
 
Art. 2º. Caberá a Secretaria Municipal de Educação tomar as providências e 
atos complementares se necessários para o efetivo cumprimento deste 
Decreto. 
 
Art. 3°. O prazo disposto deste Decreto poderá ser alterado, a partir de nova 
avaliação, consideradas as orientações de suporte técnico e cientifico. 
 
Art. 4º. Este Decreto em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Timon-MA, 28 de maio de 2020; 129º da Emancipação Político-Administrativa do 
Município.  
 

Luciano Ferreira de Sousa 
Prefeito Municipal 

 
Registra-se a publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município, de acordo 
com art. 90 da Lei Orgânica do Município (LOM), c/c art. 5º da Lei Municipal nº 
1821/2012 e art. 1º, inciso XIII, da Lei Municipal nº. 1383/2006. 

 
João Batista Lima Pontes 

Secretário Municipal de Governo  
Portaria nº 01294/2020-GP 
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DECRETO Nº 0141, DE 28 DE MAIO DE 2020. 
 

Mantém as medidas adotadas no Decreto 
nº 096/2020- GP, de 20 de março de 2020, e 
alterações posteriores, de suspensão do 
atendimento e o acesso ao público nas 
repartições públicas do âmbito do Poder 
Executivo, para enfrentamento do avanço 
no novo coronavírus (COVID-19), e dá 
outras providências. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMON, Estado do Maranhão, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 70, inciso VI, da Lei 
Orgânica do Município (LOM), e 

 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 06.02.2020, que 
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19); 

 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 2.197, de 17.03.2020, que 
dispõe sobre as medidas para enfrentamento de saúde pública decorrente do 
coronavírus, no Município de Timon; 

 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 35.831 de 20 de maio de 2020, Reitera 
o estado de calamidade pública em todo o Estado do Maranhão para fins de 
prevenção e enfrentamento à COVID-19, estabelece as medidas sanitárias 
gerais e segmentadas destinadas à contenção do Coronavírus (SARS-CoV-2), e 
dá outras providências; 

 
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 095, de 20 de março de 2020, que 
Declarou Emergência em Saúde Pública em decorrência da Infecção Humana 
pelo NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19); 

 
CONSIDERANDO o Decreto nº 096/2020- GP, de 20 de março de 2020, que 
dispõe sobre medidas de prevenção e combate ao contágio pelo coronavírus 
(COVID-19) nos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e 
Indireta e estabelece outras providências; 

 
CONSIDERANDO  que as medidas estabelecidas pela Prefeitura Municipal de 
Timon na prevenção e combate ao contágio pelo coronavírus (COVID-19) 
atendem a realidade local com base no critério técnico, bem como, ocorrem em 
articulação e consonância com Estado do Piauí e Municipio de Teresina, 
atendendo assim do disposto no art. 6º do Decreto Estadual nº 35.731, de 11 de 
abril de 2020; 

 
CONSIDERANDO  que o art. 13 do Decreto Estadual nº 35.831 de 20 de maio 
de 2020, que confere aos Prefeitos Municipais editar normas complementares à 
vista das peculiaridades locais com vistas à preservação da saúde pública e 
diante da necessidade de conter a disseminação da COVID-19; 

 
CONSIDERANDO que as medidas estabelecidas pela Prefeitura Municipal de 
Timon atendem a realidade local com base no critério técnico, bem como, 
ocorrem em articulação e consonância com Estado do Piauí e Municipio de 
Teresina, em face da existência da Região Integrada de Desenvolvimento da 
Grande Teresina – RIDE, atendendo assim o disposto no art. 14 do Decreto 
Estadual nº 35.831 de 20 de maio de 2020; 

 
CONSIDERANDO que, para evitar o prejuízo à capacidade de atendimento da 
rede de saúde municipal por conta da rápida disseminação da contaminação por 
COVID-19, a única alternativa responsável que se apresenta para as 
autoridades públicas, segundo sólido suporte técnico e cientifico, é a 
continuidade, em âmbito municipal, das medidas de suspensão do atendimento 
e do acesso público nas repartições públicas do âmbito do Poder Executivo, 
como medida de prevenção e combate ao novo coronavírus; 
 
CONSIDERANDO o aumento significativo do número de infectados cada vez 
mais no Municipio de Timon, nos últimos dias; 
CONSIDERANDO ser o objetivo do Governo Municipal que a crise sanitária seja 
superada o mais rapidamente possível, havendo restabelecimento, com 
segurança, de todas as atividades, 

 
DECRETA: 

 
Art.1º. Como medida necessária ao eficaz enfrentamento da disseminação do 
novo coronavírus, fica mantida por mais 15 (quinze) dias, a suspensão do 
atendimento e o acesso ao público nas repartições públicas do âmbito do Poder 
Executivo a partir de 1º.06.2020 até 15.06.2020. 

 
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos serviços 
previstos no Decreto Municipal nº 096/2020-GP, considerados essências à 
população. 

Art. 2º. Os órgãos e entidades municipais deverão adotar as medidas cabíveis, 
bem como, manter o funcionamento mínimo dos serviços administrativos, 
devendo utilizar, sempre que possível, o trabalho remoto, e-mail institucional e 
procedimentos virtuais, sem prejuízo ao serviço público, os quais poderão ser 
convocados em imperiosa necessidade ao local de trabalho, com uso obrigatório 
de máscaras.  

 
Art. 3º. Caberá aos titulares dos órgãos e das entidades da Administração 
Pública a expedição de normas complementares, se necessário for. 

 
Art. 4º. Permanecem em vigor as medidas determinadas no Decreto nº 
096/2020, e suas alterações posteriores no que não forem conflitantes. 

 
Art. 5°. O prazo disposto deste Decreto poderá ser alterado, a partir de nova 
avaliação, consideradas as orientações de suporte técnico e cientifico. 

 
Art. 6º. Este Decreto em vigor na data de sua publicação. 

 
Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 
Timon-MA, 28 de Maio de 2020; 129º da Emancipação Político-Administrativa do 
Município.  
 

Luciano Ferreira de Sousa 
Prefeito Municipal 

 
Registra-se a publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município, de acordo 
com art. 90 da Lei Orgânica do Município (LOM), c/c art. 5º da Lei Municipal nº 
1821/2012 e art. 1º, inciso XIII, da Lei Municipal nº. 1383/2006. 

 
João Batista Lima Pontes 

Secretário Municipal de Governo  
Portaria nº 01294/2020-GP 

PORTARIA Nº 0264/2020-GP                             DE 28 DE MAIO DE 2020.  
  

   Exoneração de Cargo Comissionado. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMON, Estado do Maranhão, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 70, incisos VI e IX, e ainda o art. 77, parágrafo 
único da Lei Orgânica do Município (LOM),  

 
RESOLVE: 

  
Art. 1º. EXONERAR, de conformidade com o disposto no inciso I do art. 59 da 
Lei Municipal nº 1299, SAMUEL DE SOUSA SILVA, do cargo em comissão de 
Assessor da Secretária, símbolo DNS-3, da Secretaria Municipal de Educação, 
deste Município. 
PORTARIA Nº 0265/2020-GP                          DE 28 DE MAIO DE 2020.  
  

           Exoneração de Cargo Comissionado. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMON, Estado do Maranhão, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 70, incisos VI e IX, e ainda o art. 77, parágrafo 
único da Lei Orgânica do Município (LOM),  

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º. EXONERAR, de conformidade com o disposto no inciso I do art. 59 da 
Lei Municipal nº 1299, LUIS CARLOS BACELAR CALDAS JÚNIOR, do cargo 
em comissão de Assessor Especial, símbolo DNS-2, Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Trabalho e do Turismo, deste Município. 
PORTARIA Nº 0266/2020-GP                  DE 28 DE MAIO DE 2020.  

  
           Exoneração de Cargo Comissionado. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMON, Estado do Maranhão, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 70, incisos VI e IX, e ainda o art. 77, parágrafo 
único da Lei Orgânica do Município (LOM),  

  
RESOLVE: 

  
Art. 1º. EXONERAR a pedido, de conformidade com o disposto no inciso II do 
art. 59 da Lei Municipal nº 1299, a servidora DINAIR SEBASTIANA VELOSO 
DA SILVA, do cargo em comissão de Secretária Municipal de Educação, 
símbolo S-1, deste Município. 
PORTARIA Nº 0267/2020-GP                   DE 28 DE MAIO DE 2020.  

  
           Exoneração de Cargo Comissionado. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMON, Estado do Maranhão, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 70, incisos VI e IX, e ainda o art. 77, parágrafo 
único da Lei Orgânica do Município (LOM),  
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RESOLVE: 
  

Art. 1º. EXONERAR a pedido, de conformidade com o disposto no inciso II do 
art. 59 da Lei Municipal nº 1299, o Vice-Prefeito JOÃO RODOLFO DO RÊGO 
SILVA, do cargo em comissão de Secretário Municipal de Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Trabalho e do Turismo, símbolo S-1, deste 
Município. 
PORTARIA Nº 0268/2020-GP                        DE 28 DE MAIO DE 2020.  
 

Nomeação de Cargo Comissionado. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMON, Estado do Maranhão, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 70, incisos VI e IX, e ainda o art. 93, inciso II, 
alínea “a” da Lei Orgânica do Município (LOM),  

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º. NOMEAR, de conformidade com o disposto no inciso II do art. 15 da Lei 
Municipal nº 1299, de 28 de dezembro de 2004, LUIS CARLOS BACELAR 
CALDAS JÚNIOR, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal 
de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e do Turismo, símbolo S-1, deste 
Municipio, até ulterior deliberação. 
PORTARIA Nº 0269/2020-GP                   DE 28 DE MAIO DE 2020.  

 
Nomeação de Cargo Comissionado. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMON, Estado do Maranhão, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 70, incisos VI e IX, e ainda o art. 93, inciso II, 
alínea “a” da Lei Orgânica do Município (LOM),  

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º. NOMEAR, de conformidade com o disposto no inciso II do art. 15 da Lei 
Municipal nº 1299, de 28 de dezembro de 2004, o servidor efetivo SAMUEL DE 
SOUSA SILVA, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal de 
Educação, símbolo S-1, deste Municipio, até ulterior deliberação. 

EXTRATO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
MUNICIPIO DE TIMON -  ESTADO DO MARANHÃO 

RESULTADO DA CONCORRÊNCIA N° 001/2020 
Processo Administrativo: 0414/2020 
Interessada: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 
OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia para execução de obras de 
implantação de pavimentação asfáltica em vias pública do município de 
Timon/MA. Sessões: 16 de abril e 28 de Maio de 2020. 
ATO: A Comissão Permanente de Licitação do Município de Timon, no uso de 
sua competência torna público para ciência dos interessados de acordo com a 
Lei Federal n°8.666/93, nos termos do Edital e anexos, das atas das sessões, 
do parecer  técnico, quanto ao julgamento das propostas de preços da 
Concorrência n° 001/2020, declara que após a análise e parecer da 
conformidade técnica das propostas pela engenharia do Município, decide 
classificar em primeira ordem a empresa CONSTRUSERVICE 
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 08.643.644.0001-00 
que aprestou o menor preço global no valor de R$ 13.193.425,43 (treze milhões, 
cento e noventa e três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e três 
centavos), conforme razões expostas em Ata e documentos autuados no 
processo no processo administrativo em epígrafe. Da presente decisão fica 
aberto o prazo decadencial de cinco dias para recurso, nos termos do art. 109, I, 
a da Lei nº 8.666/1993. Timon, Maranhão, 28 de maio de 2020. Liliane de 
França Lima, Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município. 

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
MUNICIPIO DE TIMON -  ESTADO DO MARANHÃO 

 (dispensa de Licitação, art. 24, inciso X, da Lei n° 8.666/1993) 
De acordo com o processo administrativo em epígrafe, objetivando a 
contratação de aluguel de imóvel, RATIFICO o parecer e a justificativa, para 
dispensar a licitação da contratação do aluguel de imóvel para a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho do Turismo – SEMDEST , 
no qual ADJUDICO o seu valor mensal de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos 
reais), em favor de Francisco Vinicius Rebelo Almeida, CPF n° 050.953.423-67, 
conforme proposta e termo de referencia, que se vincula ao presente termo, 
fundamentado no artigo 24, inciso X da Lei n° 8.666/93. 

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
MUNICIPIO DE TIMON -  ESTADO DO MARANHÃO 

Contrato nº 001/2020. Objeto: locação de imóvel para funcionamento da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e do 
Turismo - SEMDEST,. Fundamentação: Lei nº 8.666/93, Contratante: 
Secretaria Municipal Desenvolvimento Econômico, Trabalho e do Turismo – 
SEMDEST. Contratado: Francisco Vinicius Rebelo Almeida, CPF nº: 
050.953.423-67. Valor total: R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais). 
Data de Assinatura: 01/05/2020.  

MUNCIPIO DE TIMON -  ESTADO DO MARANHÃO 
Contrato nº 054/2020 - SEMS. Objeto: aquisição de medicamentos (farmácia 
básica, injetáveis, controlados, material hospitalar, penso e suspenso e 
medicações pacientes) para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde de Timon/MA (Lote 1 – Medicamentos Farmácia Básica). 
Fundamentação: Lei 10.520/2002, Lei nº 8.666/93, Pregão Presencial nº 

052/2019, Liberação nº 263/2020 - Central de Compras/PMT/MA. Contratante: 
Fundo Municipal de Saúde – SEMS. Contratada: Ello Distribuidora de 
Medicamentos Eireli – CNPJ sob o nº 03.748.673/0001-12. Valor total 
estimado: R$ 265.752,50 (duzentos e sessenta e cinco mil setecentos e 
cinquenta e dois reais e cinquenta centavos). Data de Assinatura: 20/05/2020. 
Vigência: 31/12/2020.    

MUNICIPIO DE TIMON -  ESTADO DO MARANHÃO 
Contrato nº 055/2020 - SEMS. Objeto: aquisição de medicamentos (farmácia 
básica, injetáveis, controlados, material hospitalar, penso e suspenso e 
medicações pacientes) para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde de Timon/MA (Lote 2 – Medicamentos Injetaveis). Fundamentação: 
Lei 10.520/2002, Lei nº 8.666/93, Pregão Presencial nº 052/2019, Liberação nº 
265/2020 - Central de Compras/PMT/MA. Contratante: Fundo Municipal de 
Saúde – SEMS. Contratada: Ello Distribuidora de Medicamentos Eireli – CNPJ 
sob o nº 03.748.673/0001-12. Valor total estimado: R$ 122.063,70 (cento e 
vinte e dois mil sessenta e três reais e setenta centavos). Data de Assinatura: 
20/05/2020. Vigência: 31/12/2020. 

MUNICIPIO DE TIMON -  ESTADO DO MARANHÃO 
Contrato nº 056/2020 - SEMS. Objeto: aquisição de medicamentos (farmácia 
básica, injetáveis, controlados, material hospitalar, penso e suspenso e 
medicações pacientes) para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde de Timon/MA. (Lote 4 – Material Hospitalar) Fundamentação: Lei 
10.520/2002, Lei nº 8.666/93, Pregão Presencial nº 052/2019, Liberação nº 
267/2020 - Central de Compras/PMT/MA. Contratante: Fundo Municipal de 
Saúde – SEMS. Contratada: Ello Distribuidora de Medicamentos Eireli – CNPJ 
sob o nº 03.748.673/0001-12. Valor total estimado: R$ 286.103,20 (duzentos e 
oitenta e seis mil cento e três reais e vinte centavos). Data de Assinatura: 
20/05/2020. Vigência: 31/12/2020.   

MUNICIPIO DE TIMON -  ESTADO DO MARANHÃO 
Contrato nº 057/2020 - SEMS. Objeto: aquisição de medicamentos (farmácia 
básica, injetáveis, controlados, material hospitalar, penso e suspenso e 
medicações pacientes) para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde de Timon/MA. (Lote 5 – Material Hospitalar Penso e Suspenso) 
Fundamentação: Lei 10.520/2002, Lei nº 8.666/93, Pregão Presencial nº 
052/2019, Liberação nº 269/2020 - Central de Compras/PMT/MA. Contratante: 
Fundo Municipal de Saúde – SEMS. Contratada: Ello Distribuidora de 
Medicamentos Eireli – CNPJ sob o nº 03.748.673/0001-12. Valor total 
estimado: R$ 547.927,00 (quinhentos e quarenta e sete mil novecentos e vinte 
e sete reais). Data de Assinatura: 20/05/2020. Vigência: 31/12/2020.    

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO 
MUNICIPIO DE TIMON -  ESTADO DO MARANHÃO 

Termo de Segundo Aditivo ao Contrato nº 032/2018; Objeto: prorrogação de 
prazo, até 31/12/2020, do contrato de prestação de serviço de monitoramento 
eletrônico com adesão ao sistema de comodato a fim de atender a demanda da 
Secretaria Municipal de Saúde e suas Unidades. Fundamentação: artigos 57, 
II, da Lei 8.666/1993. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - FMS. 
Contratado: Edwaldo Viana Lima Filho - ME, CNPJ nº 25.140.589/0001-54. 
Data de Assinatura: 22/05/2020.     

MUNICIPIO DE TIMON -  ESTADO DO MARANHÃO 
Décimo Termo Aditivo ao Contrato nº 32/2018, referente ao RDC nº 
002/2018, para acréscimo de 4,99% (quatro vírgula noventa e nove por cento) 
ao valor inicial contratado, com base no art. 65, I c/c §1º da Lei 8.666/93, 
visando a execução total do serviço. Contratante: Secretaria Municipal de 
Educação de Timon/MA. Contratada: GKNR Construções e Projetos Eireli, 
CNPJ nº 10.644.645/0001-10. Data de Assinatura: 01/04/2020. 

MUNICIPIO DE TIMON -  ESTADO DO MARANHÃO 
Décimo Primeiro Termo Aditivo. Aditivo de Prazo ao Contrato n º 32/2018, 
referente ao RDC nº 002/2018. Objeto: prorrogação do prazo para execução 
das obras dos serviços de engenharia de execução de reforma, ampliação, 
adequação e climatização em escolas da rede Municipal de Ensino de Timon-
Ma, com fundamento no art. 57, § 1º da Lei 8.666/93. CONTRATANTE: 
Secretaria Municipal de Educação de Timon/MA. CONTRATADA: GKNR 
Construções e Projetos Eirele, CNPJ nº 10.644.645/0001-10. Data de 
Assinatura: 23/04/2020. 

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS 
PORTARIA Nº 104/2020/SEMS.  
FAVORECIDO: ROSIVALDO DE MIRANDA TORRES 
CARGO/FUNÇÃO: ASSESSOR DO SECRETÁRIO 
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMON 
DESTINO: TIMON-MA/SÃO LUÍS-MA/TIMON–MA. 
PERIODO: 01 a 02 de Junho de 2020. QTDA: 02 (duas) diárias. 
VALOR UNITÁRIO: R$215,00  
VALOR TOTAL: R$430,00  
FINALIDADE: Acompanhar o Sr. Marcus Vinícius Cabral da Silva – Secretário 
Municipal de Saúde, onde o mesmo irá receber 01 Ambulância destinada ao 
município no Palácio Henrique de La Roque. 
PORTARIA Nº105/2020/SEMS.  
FAVORECIDO: MARCUS VINICIUS CABRAL DA SILVA 
CARGO/FUNÇÃO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMON 
DESTINO: TIMON-MA/SÃO LUÍS-MA/TIMON–MA. 
PERIODO: 01 a 02 de Junho de 2020. QTDA: 02 (duas) diárias. 
VALOR UNITÁRIO: R$260,00  
VALOR TOTAL: R$520,00  
FINALIDADE: Irá receber 01 Ambulância no Palácio Henrique de La Roque. 
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