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DECRETO Nº 0279, DE 07 DE MAIO DE 2021. 
 

DISPÕE SOBRE MEDIDAS 
EXCEPCIONAIS, DE CARÁTER 
TEMPORÁRIO, PARA A PREVENÇÃO DOS 
RISCOS DE DISSEMINAÇÃO DO 
CORONAVÍRUS (COVID-19) NO ÂMBITO 
DO MUNICÍPIO DE TIMON-MA.  

 
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TIMON, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelos artigos arts. 13 
e 70, incisos VI e XXIV, da Lei Orgânica do Município 
(LOM), c/c a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a 
Lei Federal nº 13.979, de 06.02.2020 e a Lei Municipal nº 
2.197, de 17.03.2020, e 
 
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 196 da 
Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever 
do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos; 
 
CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde 
– OMS classificou, em 11 de março de 2020, que a 
COVID-19, nova doença causada pelo novo coronavírus 
(denominado SARSCoV-2), é uma pandemia; 
 
CONSIDERANDO que por meio do Decreto Municipal nº 
095, de 20 de março de 2020 foi declarado situação de 
Emergência em Saúde Pública no Município de Timon, 
visando o enfrentamento à pandemia provocada pelo 
COVID-19; 

 
CONSIDERANDO que por meio do Decreto n° 36.597, 
de 17 de março de 2021, foi declarado estado de 
calamidade pública no Estado do Maranhão em virtude 
da existência de casos de contaminação pela COVID-19 
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral); 
  
CONSIDERANDO a constatação da redução da taxa de 
transmissão da COVID-19, bem como a diminuição da 
taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) e enfermaria exclusivos para pacientes de Covid-19 nos 
hospitais da rede pública de Timon; 
  
CONSIDERANDO a necessidade de manter as medidas 
preventivas de enfrentamento à COVID-19 e de 
contenção da propagação do novo coronavírus, com 
vistas a proteger de formar adequada a saúde e a vida 
de pessoas, bem como de preservar a prestação das 
atividades essências; 
 
CONSIDERANDO ser o objetivo do governo Municipal 
que a crise sanitária seja superada o mais rapidamente 
possível, 

DECRETA: 
 

CAPÍTULO I 
DA DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

 
Art. 1º. Este Decreto dispõe sobre as medidas sanitárias 
excepcionais a serem adotadas do dia 10 de maio a 16 
de maio de 2021, em todo o Município de Timon, 
voltadas para o enfrentamento da COVID-19, sem 
prejuízo de outras medidas adotadas em nível Estadual 
ou Federal. 

 
Parágrafo único. O funcionamento das atividades 
comerciais, durante o horário de funcionamento, deve se 
dar sem prejuízo dos protocolos de funcionamento 
expedidos por autoridade sanitária prevista nas normas 
municipais, estaduais e federais vigentes, especialmente 
quanto ao uso obrigatório de máscaras, da manutenção 

do distanciamento entre pessoas e proibição de 
aglomerações, como forma de combater a proliferação 
do novo coronavírus. 

 
CAPÍTULO II 

DA SUSPENSÃO DE EVENTOS E OUTRAS ESPÉCIES 
DE AGLOMERAÇÃO COM OU SEM FINS 

LUCRATIVOS 
 

Art. 2º. Fica suspensa pelo período de 10 a 16 de maio 
de 2021 a autorização para realização e execução de 
reuniões e eventos, inclusive eventos públicos e privados 
de pequeno porte para os quais não haja cobrança de 
ingressos, assim compreendidos reuniões, festas de 
aniversários, jantares, batizados, bodas, casamentos, 
confraternizações, eventos científicos e afins, 
inaugurações, bem como lançamentos de produtos e 
serviços. 

 
Parágrafo único. Ficarão igualmente suspensas, pelo 
mesmo período do caput, as atividades que envolvam 
aglomeração, eventos culturais, atividades esportivas e 
sociais, bem como o funcionamento de boates, casas de 
shows e quaisquer tipos de estabelecimentos que 
promovam atividades festivas, em espaço público ou 
privado, em ambiente fechado ou aberto, com ou sem 
venda de ingresso. 

 
CAPÍTULO III 

DAS ATIVIDADES COMERCIAIS 
 

Art. 3º. De 10 a 15 de maio de 2021, as atividades do 
comércio em geral no município de Timon poderão 
funcionar somente das 8h da manhã até às 17h, e os 
shoppings centers das 10h até às 22h. 

 
Parágrafo único. Fica determinado que: 

 
I - Bares, restaurantes, trailers, lanchonetes, balneários e 
estabelecimentos similares bem como lojas de 
conveniência e depósitos de bebidas, só poderão 
funcionar de 10 a 15 de maio de 2021, até ás 23h. 
II -  Bares e restaurantes poderão funcionar com a 
utilização de som mecânico, instrumental ou 
apresentação de músico, desde que não gerem 
aglomeração, seja no estabelecimento, seja no seu 
entorno. 
III – O funcionamento da praça de alimentação dos 
shoppings centers, ocorrerá com limite de ocupação de 
50%, distanciamento social e uso de máscara pelos 
consumidores assim que terminarem de se alimentar. 

 
Art. 4º. A partir das 23h do dia 15 de maio até às 24h 
do dia 16 de maio de 2021, ficarão suspensas todas as 
atividades presenciais econômico-sociais, com exceção 
das seguintes atividades consideradas essenciais:  

 
I - Mercearias, mercadinhos, mercados, supermercados, 
hipermercados, padarias e produtos alimentícios;  
II - Farmácias, drogarias, produtos sanitários e de 
limpeza;  
III - oficinas mecânicas e borracharias;  
IV - Lojas de conveniência e serviços alimentícios 
situados em rodovias, federais e estaduais na premissa 
territorial de Timon, exclusivamente para atendimento de 
pessoas em trânsito (viajantes); 
V - Postos revendedores de combustíveis e 
distribuidoras de gás;  
VI - Hotéis, com atendimento exclusivo dos hóspedes;  
VII - Distribuidoras e transportadoras;  
VIII - Serviços funerários, de segurança pública e 
vigilância;  
IX - Serviços de alimentação preparada e bebidas 
exclusivamente para sistema de delivery, drive-thru e 
take away, sendo vedado o consumo de alimentos e 
bebidas no local. 

Prefeitura Municipal de Timon 
 

Dinair Sebastiana Veloso da Silva 
Prefeita de Timon 

 
João Rodolfo do Rêgo Silva 
Vice – Prefeito de Timon  

Órgão destinado à publicação dos atos  
Oficiais do Municipio 

 
Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV 

Email: semgov@timon.ma.gov.br  
 

Saney Santos Sampaio 
Secretário Municipal Interino 

 
Alberto Carlos da Silva 

Assessor Especial Executivo 
 

Suporte Técnico 
Agência de Tecn. Ciência e Inovação -  ATI 
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X - Serviços de telecomunicação, processamento de 
dados, call center e imprensa; 
XI - Serviços de saúde, respeitadas as normas 
expedidas pelo Poder Executivo Municipal;  
XII - Serviços de saneamento básico, transporte de 
passageiros e energia elétrica; 
XIII - Agricultura, pecuária, extrativismo e indústria;  
XIV - Bancos e lotéricas; 
XV - Atividades religiosas, que devem observar o nível 
de ocupação máxima de até 50% da capacidade do 
templo ou congênere, respeitando as restrições do 
protocolo sanitário previsto no Decreto nº 0150, de 15 de 
junho de 2020, e alteração dada pelo Decreto nº 0189, 
de 24 de setembro de 2020. 

 
Parágrafo único. No período definido no caput deste 
artigo, fica determinado que:  

 
I - Excetuadas as hipóteses do inciso IV, do caput deste 
artigo (lojas de conveniência), será vedado o consumo 
de alimentos e bebidas no local do próprio 
estabelecimento; 
II – Nos hotéis, as refeições serão fornecidas 
exclusivamente por meio de serviço de quarto; 
II – A permanência de pessoas em espaços públicos 
abertos de uso coletivo, como parques, praças e outros, 
fica condicionada à estrita obediência aos protocolos 
específicos de medidas higienicossanitárias das 
Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipal, 
especialmente quanto ao uso obrigatório de máscaras; 
III – Os hipermercados, supermercados, mercados e 
congêneres só poderão comercializar gêneros 
alimentícios e similares, produtos de higiene, de limpeza 
e aqueles produtos considerados essenciais para a 
sobrevivência humana, proibida a comercialização ou 
take away para a venda de artigos de vestuário, móveis, 
colchões, cama box, bebidas alcoólicas aparelhos 
celulares, computadores, impressoras e demais 
aparelhos e equipamentos de informática, entre outros 
produtos considerados não essenciais, além da adoção 
das seguintes medidas: 

 
a. O estabelecimento deverá limitar o ingresso de 
pessoas a fim de que a lotação não ultrapasse 50% 
(cinquenta por cento) de sua capacidade física;  
b. O estabelecimento cuidará para que apenas uma 
pessoa por família ingresse, ao mesmo tempo, em seu 
interior, ressalvados os casos de pessoas que precisem 
de auxílio;  
c. Os consumidores somente poderão entrar no 
estabelecimento se estiverem usando máscaras e se 
higienizarem as mãos com água e sabão ou álcool em 
gel; 
d. Para garantir que a lotação não ultrapasse 50% 
(cinquenta por cento) de sua habitual capacidade 
física, o estabelecimento deverá reduzir o número de 
carrinhos e cestas de compras à disposição dos 
consumidores, bem como a limitação do uso do 
estacionamento a 50% (cinquenta por cento) de sua 
capacidade, quando houver. 
 
Art. 5º. As atividades econômicas não enquadradas nos 
incisos do Art. 4º poderão funcionar de forma 
excepcional, obedecendo ao horário estritamente 
estabelecido conforme Anexo I deste Decreto.  
 

CAPÍTULO IV 
DO TRANSPORTE RURAL DE PASSAGEIROS 

 
Art. 6º. Fica determinado que o transporte rural de 
passageiros, em todo o território do Município de Timon, 
deverá funcionar regularmente, não permitido que haja 
pessoas de pé, mas tão somente sentadas e uso 
obrigatório de máscara por usuários e trabalhadores, 
ventilação (janelas e/o alçapão abertos), realização de 
sanitização a  cada viagem,  sendo proibido o embarque 
dos veículos que atingirem o limite máximo de assentos. 
Parágrafo único. O descumprimento dessa determinação 
sujeitará o infrator às penalidades e medidas 
administrativas conforme art. 20 da Lei Complementar 
Municipal nº 039, de 09 de dezembro de 2016, sem 

prejuízo de outras sanções civis, criminais e as 
constantes no Código de Trânsito Brasileiro. 
 

CAPÍTULO V 
BANCOS, SERVIÇOS FINANCEIROS E LOTÉRICAS 

 
Art. 7º. Para o funcionamento exclusivamente de 
bancos, serviços financeiros e lotéricas são exigidas a 
observância e cumprimento por parte destes 
estabelecimentos das seguintes regras: 
 
a) uso obrigatório de máscara por clientes e 
trabalhadores, dentro e fora do estabelecimento; 
b) a obrigação de adotar/reforçar as medidas de controle 
de acesso ao estabelecimento, devendo organizar as 
filas, internas e externas, utilizando faixas ou marcações 
para assegurar a distância mínima de 1,5m (um metro e 
meio) entre os clientes e entre as próprias filas, se existir 
mais de uma; 
c) a recomendação para disponibilizar um ou mais 
responsáveis para organizar as filas, em especial as 
externas ao estabelecimento, e para orientar e verificar 
os serviços que os clientes estão buscando; 
d) disponibilizar álcool em gel 70% para o uso de seus 
clientes e trabalhadores, possibilitando a eficiente 
higienização das mãos. 
 
Parágrafo único. Os referidos estabelecimentos, nesse 
período de crise na saúde pública, decorrente do novo 
coronavírus (COVID-19), que não cumprirem, em 
especial, as determinações de que trata este Decreto, 
ficam sujeitos à aplicação, cumulativamente, das 
penalidades de multa, interdição total da atividade e 
cassação de alvará de localização e funcionamento, na 
forma da legislação vigente. 
 

CAPÍTULO VI 
DO FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS DO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL 
 
Art. 8º. De 10 a 14 de maio de 2021, os órgãos e 
entidades vinculados ao Poder Executivo Municipal 
funcionarão com contingente máximo de 50% 
(cinquenta por cento) de servidores em atividade, com 
exceção dos serviços de saúde, de segurança pública, 
iluminação e limpeza pública, e daqueles considerados 
essenciais. 
 
§1º. Em razão do previsto no caput deste artigo, o 
funcionamento de todos os órgãos e entidades 
vinculados ao Poder Executivo Municipal dar-se-á de 
acordo com as seguintes regras: 
 
I- A lotação de cada setor não poderá ultrapassar 50% 
(cinquenta por cento) de sua capacidade física;  
II- Para cumprimento do disposto no inciso I deste artigo, 
o dirigente do órgão deve adotar sistema híbrido, 
revezando servidores em trabalho remoto, mantendo o 
funcionamento presencial exclusivamente nas atividades 
estritamente necessárias;  
III - Necessidade de dispensa de servidores do Grupo de 
Maior Risco, na forma do art. 9°, § 1º deste Decreto. 
 
§ 2º. A Secretaria Municipal de Saúde – SEMS  - deverá 
manter o funcionamento presencial nas atividades dos 
órgãos: SAMU, Hospital Municipal, Vigilância Sanitária, 
Laboratórios e UBS COVID. 
§ 3º. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – 
SEMDES deverá manter o funcionamento presencial nas 
atividades dos Centros de Referência de Assistência 
Social, Centros Referência Especializado de Assistência 
Social, Centro POP, Unidades de Acolhimento 
Institucional 24h para idosos, pessoas com deficiência, 
crianças e adolescentes, pessoas em situação de rua e 
Conselhos Tutelares. 

 
CAPÍTULO VII 

DA DISPENSA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
INTEGRANTES  

DO GRUPO DE MAIOR RISCO 
 

Art. 9º. De 10 a 14 de maio de 2021, os servidores dos 
órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal que 

pertençam aos grupos de maior risco ficam dispensados 
do exercício de suas respectivas atribuições de forma 
presencial. 
 
§1º. Para os fins deste artigo, consideram-se como 
integrantes do grupo de maior risco os servidores 
com/em situação de: 
 
a) idade igual ou superior a 60 anos;  
b) cardiopatias graves ou descompensados (insuficiência 
cardíaca, cardiopatia isquêmica);  
c) pneumopatias graves ou descompensados (asma 
moderada/grave, DPOC);  
d) doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 
3, 4 e 5);  
e) diabetes mellitus, conforme juízo clínico;  
f) doenças cromossômicas com estado de fragilidade 
imunológica;  
g) gestação e puerpério;  
h) deficiências cognitivas físicas;  
i) estados de imunocomprometimentos, devido ao uso de 
medicamentos ou doenças, incluindo os portadores de 
HIV/AIDS e neoplasias;  
j) doenças neurológicas. 
 
§2º. A dispensa de que trata o caput não impede a 
adoção do regime de trabalho remoto, sempre que a 
natureza das atribuições do cargo, emprego ou função 
permitirem. 

 
CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 10. O Município de Timon, em conjunto com os 
municípios do entorno ou individualmente, poderá 
realizar barreiras sanitárias nas entradas da cidade para 
a prevenção e combate à pandemia. 
 
Art. 11. A fiscalização das medidas determinadas neste 
Decreto será exercida pela Vigilância Sanitária Municipal, 
Guarda Civil Municipal, Departamento Municipal de 
Trânsito – DMTRANS, PROCON, Superintendência de 
Limpeza Urbana e Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Conselho Tutelar, todos atuando em 
conjunto e em articulação com os serviços de vigilância 
sanitária federal e estadual, da Polícia Militar e da Polícia 
Civil e Corpo de Bombeiros Militar.  
§1º. Caso necessário, os órgãos envolvidos na 
fiscalização de que trata este Decreto deverão solicitar 
apoio da Polícia Rodoviária Federal.  
§ 2º. Fica determinado, aos órgãos referidos neste artigo, 
que reforcem a orientação e a fiscalização em relação às 
seguintes proibições:  
 
I - Aglomeração de pessoas;  
II - Circulação em grande número de pessoas em locais 
públicos; 
III - Consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos; 
IV - Direção sob efeito de bebida alcoólica. 
 
§ 3º. Em caso de descumprimento das normas de 
restrição deste Decreto, as autoridades fiscalizadoras 
adotarão os procedimentos administrativos aptos a 
apurar e punir a conduta de quem tenha as tenha 
violado, inclusive com a aplicação de multa, conforme 
prevê a Lei Complementar 012, de 25 de março de 2010 
(Código Sanitário do Município de Timon), sem prejuízo 
da comunicação aos demais órgãos de segurança 
pública e ao Ministério Público para o fim de apurar as 
responsabilidades por outras sanções civis e criminais 
previstas em diplomas específicos.  
Art. 12. Qualquer informação complementar ao 
constante neste Decreto Municipal deve ser solicitada à 
Secretaria Municipal de Governo, através do e-mail 
<semgov@timon.ma.gov.br>. 
 
Art. 13. Na vigência deste Decreto, fica vedada a 
realização de aulas pela modalidade presencial na rede 
pública municipal, permitido aos estabelecimentos 
particulares de ensino funcionar de forma híbrida, 
devendo cumprir integralmente as medidas sanitárias 
previstas no Decreto Municipal nº 0212, de 18 de 
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dezembro de 2020, e de outras normas sanitárias 
vigentes. 
 
Art. 14. Nenhuma atividade ou estabelecimento 
discriminado neste Decreto poderá funcionar 
desrespeitando as medidas sanitárias de combate à 
COVID-19, constantes em Decretos e Portarias editadas 
a nível Estadual e Municipal que regulamentam e 
condicionam todas as medidas sanitárias 
cumulativamente. 
 
Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, operando seus efeitos no período de 10 a 16 
de maio de 2021. 
 
Timon - MA, 07 de Maio de 2021; 130º da Emancipação 
Político-Administrativa do Município.  
 

Dinair Sebastiana Veloso da Silva 
Prefeita 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.  
 

Saney Santos Sampaio 
Secretário Municipal de Governo  

Portaria nº 01278/2021-GP 
 
 
 
   

 
ANEXO I 

DECRETO Nº 0279, DE 07 DE MAIO DE 2021. 
ATIVIDADE HORÁRIO 

AUTORIZADO 
Shoppings centers 12h às 20h do dia 16 

de maio de 2021. 
Academia 6h às 21h dos dias 

10 a 14 de maio de 
2021; 
6h às 17h no dia 15 
de maio de 2021; 

Salão de Beleza e Serviços 
Afins (serviços de manicure 
e pedicure, podologia, 
depilação, barbearia, 
estética e maquiagem) 

8h às 19h dos dias 
10 a 14 de maio de 
2021; 
8h às 17h no dia 15 
de maio de 2021;  

Panificadoras e padarias 06h às 21h dos dias 
10 a 16 de maio de 
2021. 

Supermercados/mercearias 
e a fins 

07h às 21h dos dias 
10 a 16 de maio de 
2021. 

Hortifrutigranjeiros, feiras 
livres e mercados 
municipais (CEASA E 
AFINS) 

05h às 16h dos dias 
10 a 16 de maio de 
2021. 

Farmácias/comercio 
varejista e atacadista de 
produtos farmacêuticos  

Tempo integral (24h) 
dos dias 10 a 16 de 
maio de 2021. 

Comércio Atacadista e 
distribuidoras de material 

Tempo integral (24h) 
dos dias 10 a 16 de 

de construção e 
medicamentos. 

maio de 2021. 

Delivery de alimentação e 
bebidas 

06h às 23h dos dias 
10 a 16 de maio de 
2021. 

 
Serviços médicos 
hospitalares e veterinários 

 
Tempo integral (24h) 
dos dias 10 a 16 de 
maio de 2021. 

Autoescolas 8h às 17h dos dias 
10 a 15 de maio de 
2021. (atendimento 
individualizado e 
aulas teóricas) 
Das 17h ás 21h, 
somente aulas 
práticas direção. 

Açougues e lojas de carnes 6h até às 21h dos 
dias 03 a 09 de maio 
de 2021. 

Postos de gasolina Tempo integral (24h) 
dos dias 10 a 16 de 
maio de 2021. 

Indústrias Tempo integral (24h) 
dos dias 10 a 16 de 
maio de 2021. 

Bancos No horário definido 
em regulamentação 
específica 

Lotéricas 9h às 21h dos dias 
10 a 15 de maio de 
2021. 

SEMED 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 007/2021 

Chamada dos classificados no Edital nº 001/2021 
Processo Seletivo Simplificado – Professores – 2021 

 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TIMON – MA, por meio do Departamento de Gestão de Pessoal, sob a proteção dos princípios administrativos e item 7.1 do 
Edital de Abertura nº 001/2021 - Processo Seletivo Simplificado – Professores – 2021, convoca os candidatos classificados, em cadastro de reserva, em consonância com 
o inciso IX do art. 37, da Constituição Federal c/c os termos da Lei Municipal nº 1.299/2004, Lei Municipal nº 2.181/2019 e Lei Municipal nº 2.076/2017, com fim específico de 
atender a demanda da Rede Municipal de Ensino – Secretaria de Educação, em caráter de substituição, temporário e excepcional, seguindo rigorosamente a ordem de 
classificação, conforme seguem lista em anexo, para procedimentos de lotação.  
Classificados convocados: 
Zona Urbana 
09 – Professor anos finais do Ensino Fundamental – (Educação Física PCD) – convocados os classificados de nº 01 
Zona Rural 
12 - Professor anos finais do Ensino Fundamental – (Língua Portuguesa)– convocados os classificados de nº 23 a 25 
Os candidatos convocados, conforme lista anexa, deverão comparecer, munidos de todos os documentos listados, no Setor de Lotação da Secretaria Municipal de 
Educação,  localizado na Rua Maria Carlos da Silva, s/n, bairro Parque Piauí, Timon-MA, entre os dias 10 a 11/05/2021, obedecendo ao seguinte cronograma: 
• Zona Urbana  
Professor Anos Finais (Código do Cargo 09 - PCD) 
Dias 10 a 11/05/2021 
Manhã 
Das 8:00hs às 13:00hs  
• Zona Rural 
Professor Anos Finais (Código do Cargo 12)   
Dias 10 a 11/05/2021 
Manhã 
Das 8:00hs às 13:00hs 
Documentação Exigida: 
Cópias 
- do RG; 
- do CPF; 
- do Título de Eleitor; 
- do Comprovante de Residência;  
- da Certidão de Casamento (se for casado); 
- do PIS/PASEP 
- do comprovante de escolaridade (graduação, especialização, mestrado e/ou doutorado)  
OBS1: TRAZER OS DOCUMENTOS SEPARADOS EM ORDEM, CONFORME DESCRITO ACIMA;  
OBS2: NÃO RECEBEREMOS DOCUMENTAÇÃO COM PENDÊNCIA;  
OBS3: OS CANDIDATOS PCD DEVERÃO COMPARECER PORTANDO LAUDO MÉDICO, ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA EM CARTÓRIO, EMITIDO NOS 
ÚLTIMOS 12 MESES, QUE ATESTE A ESPÉCIE E O GRAU OU NÍVEL DA DEFICIÊNCIA, COM EXPRESSA REFERÊNCIA AO CÓDIGO CORRESPONDENTE DA 
CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇAS (CID-10), BEM COMO A PROVÁVEL CAUSA DA DEFICIÊNCIA E DEMAIS EXAMES QUE JULGAR NECESSÁRIO, 
PARA CUMPRIMENTO DO QUE DETERMINA A LETRA “g” DO SUBITEM 2.15 DO EDITAL Nº001/2021 DO PROCESSO DE SELETIVO DE PROFESSORES 2021.     
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CONVOCADOS 

Processo Seletivo Simplificado 

Zona Urbana 

Professor Anos Finais  do Ensino Fundamental – Educação Física 

Código 09 

PCD 
Or INSCRIÇÃO NOME MOTIVO 

1 874.575.633-34 CLAYTON CESAR NUNES FERREIRA 2 

 
 

CONVOCADOS 

Processo Seletivo Simplificado 

Zona Rural 

Professor Anos Finais do Ensino Fundamental – Língua Portuguesa  

Código 12 
Or INSCRIÇÃO NOME TOTAL 

23 666.274.863-34 MARIA DO ESPIRITO SANTO ALVES ASSUNÇÃO 13 

24 490.617.123-00 ANTONIA APARECIDA BARROS SILVA 13 

25 831.777.443.00 VERA REGINA DA SILVA SOUSA 13 

 
Timon (MA), 07 de Maio de 2021. 

 
Rita de Cássia R. de Matos Azevedo 

Diretora do Departamento de Gestão de Pessoal  
Secretaria Municipal de Educação 

Port. 0263/2021 – GP  
IPMT 

PORTARIA Nº 042 /IPMT/2021     DE 19 DE ABRIL DE 2021. 
 
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIMON-MA– IPMT, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o disposto na Lei Municipal nº. 1299/2004 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) e o que consta no processo nº 137/2009/IPMT,                                      
                                    

 RESOLVE: 
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
RETIFICAR a portaria nº. 001/IPMT, de 04 de Janeiro de 2010, que passa a vigorar com a seguinte redação: CONCEDER Aposentadoria compulsória com proventos 
proporcionais ao servidor público municipal, Manoel Viana da Silva ocupante do cargo de Vigia, matrícula nº 2422-0, do quadro funcional da Secretaria Municipal de 
Administração, com fundamento legal no artigo 40, § 1º, inciso II, §§ 2º, 3º e 17º da Constituição Federal, Redação dada pela EC n° 20/98 e nº 41/03, c/c art. 1º da Lei Federal 
10.887/04.  
 

TÍTULO DE PROVENTOS Nº. 001 EXPEDIDO EM 
 19/04/2021 

NOME DO (A) BENEFICIÁRIO (A): 
Manoel Viana Silva 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: 
Secretaria Municipal de Administração 
CARGO/FUNÇÃO: 
Vigia 

Nº. E DATA DA PORTARIA RETIFICADORA 
042 de 19 de Abril de 2021 

Nº. DO PROCESSO 
                137/2009 

                      DISPOSIÇÕES LEGAIS DE CONCESSÂO DE PROVENTOS 
Com fundamento legal no artigo 40, § 1º, inciso II, §§ 2º, 3º e 17º da Constituição Federal, Redação dada pela EC n° 20/98 e nº 41/03, c/c art. 1º da Lei 
Federal 10.887/04.  
                         COMPOSIÇÃO DOS CÁLCULOS DOS PROVENTOS 
Vencimento proporcional..................................................................................R$ 335,34 
Adicional por Tempo Serviço 20%....................................................................R$  67,06 
Complemento do Salário Minimo.....................................................................R$ 107,60 
Valor do Provento............................................................................................R$  510,00 

 
PORTARIA Nº 043 /IPMT/2021  DE 19  DE ABRIL DE 2021. 
 
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIMON-MA– IPMT, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o disposto na Lei Municipal nº. 1299/2004 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) e o que consta no processo nº 217/2013/IPMT,                                      
                                    

 RESOLVE: 
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RETIFICAR a portaria nº. 131/IPMT, de 10 de dezembro de 2013, que passa a vigorar com a seguinte redação: CONCEDER Aposentadoria compulsória com proventos 
proporcionais à servidora pública municipal, Leilda Rodrigues de Moura ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, matrícula nº 00484-9, do quadro funcional da Secretaria 
Municipal de Educação, com fundamento legal no artigo 40, § 1º, inciso II, §§ 2º, 3º e 17º da Constituição Federal.  

TÍTULO DE PROVENTOS Nº. 002 EXPEDIDO EM 
 19/04/2021 

NOME DO (A) BENEFICIÁRIO (A): 
Leilda Rodrigues Moura 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: 
Secretaria Municipal de Educação 
CARGO/FUNÇÃO: 
Auxiliar Administrativo 

Nº. E DATA DA PORTARIA RETIFICADORA 
043 de 19 de Abril de 2021 

Nº. DO PROCESSO 
                217/IPMT/2013 

                      DISPOSIÇÕES LEGAIS DE CONCESSÂO DE PROVENTOS 
Com fundamento legal no artigo 40, § 1º, inciso II, §§ 2º, 3º e 17º da Constituição Federa. 

                         COMPOSIÇÃO DOS CÁLCULOS DOS PROVENTOS 
Valor da Médica......................................................................................R$    925,94 Ultima 
Remuneração.........................................................................................R$ 1.240,39   
Valor do Provento...........................................................................................R$ 1.009,42 

 
PORTARIA Nº 044/IPMT/2021    DE 19 DE ABRIL DE 2021. 
 
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIMON-MA– IPMT, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o disposto na Lei Municipal nº. 1299/2004 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) e o que consta no processo nº 062/2015/IPMT,                                      
                                    

 RESOLVE: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

RETIFICAR a portaria nº. 075/IPMT, de 27 de maio de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação: CONCEDER Aposentadoria voluntária com proventos integrais à 
servidora pública municipal, Ana Maria Pereira da Silva Matos ocupante do cargo de Professora, matrícula nº 124-6, do quadro funcional da Secretaria Municipal de 
Educação, com fundamento legal no artigo 6º, I, II, III e IV da Emenda Constitucional nº. 41/2003, c/c § 5° do artigo 40 da Constituição Federal/1988 c/c parágrafo 2º, da Lei 
Municipal n° 1.349, de 06/02/2006, que fundamenta a concessão da Gratificação de Atividade de Magistério. 
 
Os proventos iniciais serão compostos por: vencimento no valor de R$ 1.903,79 (mil novecentos e três reais e setenta e nove centavos); adicional por tempo de serviço no 
valor de R$ 571,13 (quinhentos e setenta e um reais e treze centavos); gratificação de atividade no magistério-GAM, no valor de R$ 475,94 (quatrocentos e setenta e cinco 
reais e noventa e quatro centavos), totalizando R$ 2.950,86 (dois mil novecentos e cinquenta reais e oitenta e seis centavos). 
PORTARIA Nº 045/IPMT/2021     DE 30 DE ABRIL DE 2021. 
 
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIMON-MA– IPMT, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o disposto na Lei Municipal nº. 1299/2004 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) e o que consta no processo nº 120/2012/IPMT,                                      
                                    

 RESOLVE: 
   

RETIFICAR a portaria nº. 039/IPMT, de 02 de maio de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação: CONCEDER Aposentadoria voluntária com proventos integrais à 
servidora pública municipal, Francisca das Chagas do Nascimento ocupante do cargo de Professora, matrícula nº 013-X, do quadro funcional da Secretaria Municipal de 
Educação, com fundamento legal no artigo 6º e 7º da Emenda Constitucional nº. 41/2003, e artigo 2° da Emenda Constitucional n° 47/2005, c/c artigo 124 incisos, I, II, III e IV 
da Lei Municipal n° 004/2004, de acordo com a Lei Municipal n° 1299/2004 (Estatuto do Servidor Público Municipal), c/c parágrafo 2º, da Lei Municipal n° 1.349, de 06/02/2006, 
que fundamenta a concessão da Gratificação de Atividade de Magistério e art. 106, parágrafo único da Lei Municipal nº 1.299, de 28/12/2004, que fundamenta a concessão do 
Adicional por Tempo de Serviço. 

TÍTULO DE PROVENTOS Nº. 003 EXPEDIDO EM 
 30/04/2021 

NOME DO (A) BENEFICIÁRIO (A): 
Francisca da Chagas do Nascimento 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: 
Secretaria Municipal de Educação 
CARGO/FUNÇÃO: 
Professora 

Nº. E DATA DA PORTARIA RETIFICADORA 
045 de 30 de Abril de 2021 

Nº. DO PROCESSO 
                120/IPMT/2012 

                      DISPOSIÇÕES LEGAIS DE CONCESSÂO DE PROVENTOS 
Com fundamento legal no artigo 6º e 7º da Emenda Constitucional nº. 41/2003, e artigo 2° da Emenda Constitucional n° 47/2005, c/c artigo 124 incisos, I, 
II, III e IV da Lei Municipal n° 004/2004, de acordo com a Lei Municipal n° 1299/2004 (Estatuto do Servidor Público Municipal), c/c parágrafo 2º, da Lei 
Municipal n° 1.349, de 06/02/2006, que fundamenta a concessão da Gratificação de Atividade de Magistério e art. 106, parágrafo único da Lei Municipal 
nº 1.299, de 28/12/2004, que fundamenta a concessão do Adicional por Tempo de Serviço. 
                         COMPOSIÇÃO DOS CÁLCULOS DOS PROVENTOS   
Vencimento....................................................................................................R$ 1.853,96 Adicional por Tempo de 
Serviço....................................................................R$    556,18 
Gratificação de Atividade no Magistério........................................................R$    463,49  
Valor do Provento........................................................................................R$ 2.873,63 

 
PORTARIA Nº 046/IPMT/2021  DE 30 DE ABRIL DE 2021. 
 
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIMON-MA– IPMT, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o disposto na Lei Municipal nº. 1299/2004 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) e o que consta no processo nº 096/2015/IPMT,                                      
                                    

 RESOLVE: 
   

RETIFICAR a portaria nº. 115/IPMT, de 28 de agosto de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação: CONCEDER Aposentadoria voluntária com proventos integrais à 
servidora pública municipal, Maria do Socorro de Sousa Gonzaga ocupante do cargo de Professora, matrícula nº 2218-1, do quadro funcional da Secretaria Municipal de 
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Educação, com fundamento legal no artigo 6º, I, II, III e IV da Emenda Constitucional nº. 41/2003, c/c § 5° do artigo 40 da Constituição Federal, art. 106 da Lei Municipal nº 
1299/2004, art. 37, § 2° da Lei Municipal nº 1349/2006 (redação dada pela Lei Municipal nº 1544/2008). 
Os proventos iniciais serão compostos por: vencimento no valor de R$ 1.726,79 (mil setecentos e vinte e seis reais e setenta e nove centavos); adicional por tempo de serviço 
no valor de R$ 431,69 (quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), GAM-gratificação de atividade no magistério no valor de R$ 431,69 (quatrocentos e trinta 
e um reais e sessenta e nove centavos), totalizando 2.590,17 (dois mil quinhentos e noventa reais e dezessete centavos).  

 AVISO DE LICITAÇÃO 
MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003-A/2021 - CGCL 
INTERESSADO: Município de Timon – MA, por meio da 
Coordenação Geral de Controle das Licitações de 
Timon/MA. 
OBJETO: Aquisição de Kits completos de brinquedos 
pedagógicos para atendimento dos alunos do ensino 
infantil da rede pública do município de Timon-MA, 
conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Edital e seus anexos. 
TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço por Item. 
DATA E HORA DE INICIO DAS PROPOSTAS: 
09h20min do dia 11/05/2021. DATA E HORA FINAL 
DAS PROPOSTAS: 09h20min do dia 21/05/2021. DATA 
DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO 
PÚBLICA: 09h30min do dia 21/05/2021. 
LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de 
tempo (horário e min) será observado o horário de 
Brasília (DF). INFORMAÇÕES: O Edital estará 
disponível para consulta e retirada de cópia no sítio 
www.portaldecompraspublicas.com.br e na sede 
Coordenação Geral de Controle das Licitações de 
Timon/MA, localizada na Praça São José, s/nº, Centro, 
Timon – MA, no horário de 08h00min as 12h00min, de 
segunda a sexta-feira, ou solicitado através do e-mail: 

licitacao@timon.ma.gov.br. Timon, 07/05/2021. 
Pregoeira: Quésia Silva Feitosa. 

RETIFICAÇÃO 
MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO 

INTERESSADO: Fundo Municipal de Assistência Social-
FMAS 
Assunto: Retificação na publicação de contrato. 
Considerando falha formal (erro de digitação) na 
publicação do contrato nº 02/2021, Publicado no diário 
oficial do município - DOM na data 27 de Janeiro de 
2021 Ano VII – Edição 2.039. 
RETIFICA- SE da seguinte forma: 
Onde se lê: 
Contratação de empresa especializada em prestação de 
serviços funerários com fornecimento de urnas. 
Leia- se: 
Contratação de empresa especializada em prestação de 
serviços funerários tais como: translado, sepultamento, 
tanatopraxia e fornecimentos de urnas. 
Onde se lê:  
Data de assinatura: 22/01/2021 
Leia-se: 
Data de assinatura: 04/01/2021 
Onde se lê: 
Liberação nº. 081/2021 
Leia-se: 
Liberação nº. 002/2021 

Onde se lê: 
NACIONAL PAX SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA-ME 
Leia- se: 
NACIONAL PAX SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA 
Onde se lê: 
Valor: R$ 168.205,00 
Leias- se: 
Valor: R$ 168.205,00 (cento e sessenta e oito mil e 
duzentos e cinco reais) 

Timon- MA, 07 de Maio de 2021.  
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO 
Carta Convite nº 007/2021 – Coordenação Geral de 
Controle das Licitações do Município de Timon/MA. 
 Processo Administrativo 1424/2021 - SEMS 
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde - SEMS 
Ato: HOMOLOGAÇÃO do resultado do Processo 
Licitatório que tem como objeto a contratação de 
empresa especializada para prestação de serviço de 
Engenharia para Ampliação da Rede de Distribuição de 
Gases Medicinais e Instalações Elétricas do Hospital 
Municipal Dr. José Firmino de Sousa. ADJUDICADO em 
favor da Empresa vencedora: SAGA ENGENHARIA 
LTDA, CNPJ: 18.882.626/0001-34, com valor global de 
R$ 315.116,19 (trezentos e quinze mil, cento e dezesseis 
reais e dezenove centavos). 
 Assinatura: 06 de maio de 2021.   

EXTRATO DE ATA DE SRP 
MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO 

ATA DE SRP Nº 008.A/2021 – PMT/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0360/2021 – SEMAG 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 
Objeto: Registro de Preço para Aquisições futuras de Lanches em geral, água mineral, refrigerantes e refeições pronta tipo quentinha para atender as demandas do Município 
de Timon – MA. 
Pregoeira: Luciane Lopes da Silva  
Adjudicação: 30.04.2021 
Homologação: 03.05.2021 
ITENS REGISTRADOS: 

EMPRESA VENCEDORA: C. F. ARAÚJO COMÉRCIO 
ITENS ESPECIFICAÇÃO MARCA  QTD UND VALOR UNITÁRIO 

04 Refrigerantes sabores diversos (02 litros). Cota Principal (80%) SCHIN 6.720 UND R$ 6,00 

05 Refrigerantes sabores diversos (02 litros). Cota reservada para ME, 
MEI e EPP. Decreto Federal n° 8.538/2015 (20%) SCHIN 1.680 UND R$ 6,00 

OBSERVAÇÕES I: 
• A Empresa C. F. ARAÚJO COMÉRCIO vencedora é detentora da expectativa do direito em igual condição para efeito de liberação; 
• Os itens serão entregues, conforme definido no Edital e na Ata da SRP; 
• A liberação ficará adstrita à indicação de dotação orçamentária que sustentará a despesa; 
• O órgão/ente fará a solicitação do objeto conforme a sua necessidade e de acordo com a disponibilidade de recursos orçamentários; 
• A Ata de Registro de Preço nº 008.A/2021, integra este extrato parcial como se nele estivesse transcrita para todos os efeitos, no teor contido no processo administrativo nº 
0360/2021 – SEMAG. 
OBSERVAÇÕES II: 

EMPRESA C. F. ARAÚJO COMÉRCIO 
CNPJ Nº 07.191.969/0001-36 
ENDEREÇO AVENIDA FORMOSA, Nº 492-A, BAIRRO: FORMOSA, TIMON – MA.  
REPRESENTANTE  CILAS FERREIRA ARAÚJO 
E-MAIL cfaraujo2@outlook.com 
TELEFONE (86) 98823-8116 

 
ATA DE SRP Nº 008.B/2021 – PMT/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0360/2021 – SEMAG 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 

Objeto: Registro de Preço para Aquisições futuras de Lanches em geral, água mineral, refrigerantes e refeições pronta tipo quentinha para atender as demandas do Município 
de Timon – MA. 
Pregoeira: Luciane Lopes da Silva  
Adjudicação: 30.04.2021 
Homologação: 03.05.2021 
ITENS REGISTRADOS: 

EMPRESA VENCEDORA: DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA. 

ITENS ESPECIFICAÇÃO MARCA  QTD UND VALOR 
UNITÁRIO 

06 BOLO SIMPLES DOCE, PESO MAIOR OU IGUAL A 700g.  
Cota Principal (80%). 

PADARIA 
CASEIRA 6.200 UND R$ 13,80 

07 BOLO SIMPLES DOCE, PESO MAIOR OU IGUAL A 700g. Cota 
reservada para ME, MEI e EPP. Decreto Federal 8.538/2015 (20%). 

PADARIA 
CASEIRA 1.550 UND R$13,80 
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08 BOLO MESCLADO DOCE, PESO MAIOR OU IGUAL A 700g.  
Cota Principal (80%). 

PADARIA 
CASEIRA 6.560 UND R$ 14,00 

09 BOLO MESCLADO DOCE, PESO MAIOR OU IGUAL A 700g. Cota 
reservada para ME, MEI e EPP. Decreto Federal 8.538/2015 (20%). 

PADARIA 
CASEIRA 1.640 UND R$ 13,89 

10 BOLO SALGADO, PESO MAIOR OU IGUAL A 700g. Cota Principal 
(80%). 

PADARIA 
CASEIRA 6.800 UND R$ 14,00 

11 BOLO SALGADO, PESO MAIOR OU IGUAL A 700g. Cota reservada 
para ME, MEI e EPP. Decreto Federal 8.538/2015 (20%). 

PADARIA 
CASEIRA 1.700 UND R$ 13,80 

12 SALGADINHOS DIVERSOS, TIPO FESTA. Cota Principal (80%). PADARIA 
CASEIRA 1.960 CENTO R$ 54,00 

13 SALGADINHOS DIVERSOS, TIPO FESTA. Cota reservada para ME, 
MEI e EPP. Decreto Federal 8.538/2015 (20%). 

PADARIA 
CASEIRA 490 CENTO R$ 51,50 

14 PÃO RECHEADO COM QUEIJO E PRESUNTO. Exclusivo para ME, 
MEI e EPP. Decreto Federal nº 8.538/2015. 

PADARIA 
CASEIRA 1.900 KG R$ 26,50 

15 
Refeição pronta, tipo quentinha, composta de arroz, feijão, macarrão, 
farofa, 02 (dois) pedaços de carne, 02 (dois) tipos de salada, peso não 
inferior a 500g. Cota Principal (80%). 

PADARIA 
CASEIRA 20.040 UND R$ 14,30 

16 

Refeição pronta, tipo quentinha, composta de arroz, feijão, macarrão, 
farofa, 02 (dois) pedaços de carne, 02 (dois) tipos de salada, peso não 
inferior a 500g. Cota reservada para ME, MEI e EPP. Decreto 
Federal 8.538/2015 (20%) 

PADARIA 
CASEIRA 5.010 UND R$ 14,30 

OBSERVAÇÕES I: 
• A Empresa DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA. vencedora é detentora da expectativa do direito em igual condição para efeito de 
liberação; 
• Os itens serão entregues, conforme definido no Edital e na Ata da SRP; 
• A liberação ficará adstrita à indicação de dotação orçamentária que sustentará a despesa; 
• O órgão/ente fará a solicitação do objeto conforme a sua necessidade e de acordo com a disponibilidade de recursos orçamentários; 
• A Ata de Registro de Preço nº 008.B/2021, integra este extrato parcial como se nele estivesse transcrita para todos os efeitos, no teor contido no processo administrativo nº 
0360/2021 – SEMAG. 
OBSERVAÇÕES II: 

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA. 
CNPJ Nº 01.817.573/0001-75 
ENDEREÇO RUA QUINZE, Nº 816, BAIRRO: PARQUE PIAUÍ, TIMON – MA.  
REPRESENTANTE  LUCIANO DA SILVA NUNES 

E-MAIL distrimecs1@gmail.com  

TELEFONE (99)3212-6624 / (86) 99985-1931 
 

ATA DE SRP Nº 008.C/2021 – PMT/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0360/2021 – SEMAG 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 
Objeto: Registro de Preço para Aquisições futuras de Lanches em geral, água mineral, refrigerantes e refeições pronta tipo quentinha para atender as demandas do Município 
de Timon – MA. 
Pregoeira: Luciane Lopes da Silva  
Adjudicação: 30.04.2021 
Homologação: 03.05.2021 
ITENS REGISTRADOS: 

EMPRESA VENCEDORA: J R PESSOA FILHO EIRELI 
ITENS ESPECIFICAÇÃO MARCA  QTD UND VALOR UNITÁRIO 

01 

ÁGUA MINERAL 200 ML. Água mineral sem gás, envazada em copo 
plásticas transparentes de 200 ml, com impressão do nome do fabricante e 
registro no Ministério da Saúde. Pacotes/caixa com 48 copos devidamente 
lacrado. Validade do produto não inferior a 03 meses. Cota Principal 
(80%) 

AREIA BRANCA 64.450 CX R$ 18,41 

02 

ÁGUA MINERAL 200 ML. Água mineral sem gás, envazada em copo 
plásticas transparentes de 200 ml, com impressão do nome do fabricante e 
registro no Ministério da Saúde. Pacotes/caixa com 48 copos devidamente 
lacrado. Validade do produto não inferior a 03 meses. Cota reservada 
para ME, MEI e EPP. Decreto Federal 8.538/2015 (20%) 

AREIA BRANCA 16.112 CX R$ 18,41 

03 

ÁGUA MINERAL 20L (GALÃO) Água mineral sem gás garrafão de 20 
litros, resinas virgens – material polietileno, policarbonato e polipropileno 
ou material que atenda às exigências da NBR 14.222/2013, com lacre de 
segurança, sobretudo no que se refere à transparência do garrafão, fundo 
texturizado em conformidade com as especificações da ANVISA, com 
rótulo atualizado e aprovado pelo DNPM que identifique as características 
e propriedades físico-químicas do produto, fonte de origem, 
estabelecimento e contenha informações sobre o registro no órgão de 
fiscalização federal competente e demais elementos que identifiquem a 
qualidade do produto, e deverão conter as informações sobre o número do 
lote, a data de industrialização e data de validade do produto. A água 
deverá ser originada de fonte devidamente regularizada junto ao DNPM e 
à ANVISA/Ministério da Saúde. A água deverá ter validade de no mínimo 
12 (doze) meses e estar em conformidade com a norma NBR 14.638 e 
Portaria DNPM nº 358/2009 e devem vir com lacre de segurança e rótulo 
padrão, individualmente, acompanhados de lenço para assepsia – tipo 
sachê e proteção com camisa plástica – tipo saco em polietileno de alta 
densidade fina natural. Exclusivo para ME, MEI e EPP. Decreto Federal 
nº 8.538/2015. 

DU MOÇO 4.270 UND R$ 5,31 
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OBSERVAÇÕES I: 
• A Empresa J R PESSOA FILHO EIRELI vencedora é detentora da expectativa do direito em igual condição para efeito de liberação; 
• Os itens serão entregues, conforme definido no Edital e na Ata da SRP; 
• A liberação ficará adstrita à indicação de dotação orçamentária que sustentará a despesa; 
• O órgão/ente fará a solicitação do objeto conforme a sua necessidade e de acordo com a disponibilidade de recursos orçamentários; 
• A Ata de Registro de Preço nº 008.C/2021, integra este extrato parcial como se nele estivesse transcrita para todos os efeitos, no teor contido no processo administrativo nº 
0360/2021 – SEMAG. 
OBSERVAÇÕES II: 

EMPRESA J R PESSOA FILHO EIRELI 
CNPJ Nº 02.939.111/0001-93 
ENDEREÇO AVENIDA GETÚLIO VARGAS, Nº 178, SALA A/B, BAIRRO: CENTRO, TIMON – MA.  
REPRESENTANTE  JOSÉ RODRIGUES PESSOA FILHO 
E-MAIL vipnegócios2020@gmail.com 
TELEFONE (99) 3212-1543 e (86) 98889-6941 
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