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tro reais, vinte e quatro centavos), em favor da empresa MAXTEC 
SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI.
São Luís (MA), 03 de maio de 2021. KAREN BEATRIZ TAVEIRA 
BARROS DUARTE-Presidente do PROCON/MA.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. Homologo na forma do art. 43, in-
ciso VI, da Lei nº. 8.666/93, o item 5.1 da Ata de Registro de Preços 
n° 017/2021- SEGEP, objeto do Pregão Presencial nº 047/2020- SARP/
MA, referente ao Processo Administrativo nº 0063061/2021- PROCON/
MA, de 14.04.2021, que trata da aquisição de aparelhos de ar condicio-
nado, em conformidade com especificações e quantidades constantes no 
Termo de Referência, no valor total de R$  24.500,00 ( vinte e quatro mil 
e quinhentos reais), em favor da empresa E D PINHEIRO- COMERCIO 
E IMPORTAÇÃO- EPP, com prazo de vigência até 31 de dezembro de 
2021, contados a partir da publicação no Diário Oficial do extrato do 
contrato.São Luís (MA), 03 de maio de 2021. KAREN BEATRIZ TA-
VEIRA BARROS DUARTE-Presidente do PROCON/MA.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS 
HOSPITALARES - EMSERH

TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 114/2021. DISPENSA DE LI-
CITAÇÃO - Processo nº 61311/2021 – EMSERH. O Presidente da 
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, Marcos 
Antônio da Silva Grande, CPF: 746.418.162-04, no uso de suas atri-
buições legais, resolve ratificar a DISPENSA de licitação, nos ter-
mos do art. 29, XV, da Lei Federal nº 13.303/2016 e art. 169, XV, 
do RILC/EMSERH, cujo objeto trata da contratação emergencial 
de empresa especializada na prestação de serviços técnicos no ramo 
de engenharia clínica, abrangendo serviços de manutenção preventi-
va, corretiva, calibração, com reposição de peças, nos equipamentos 
médicos assistenciais neste termo, para atender às necessidades do 
Hospital de Retaguarda de Caxias - MA, unidade de saúde adminis-
trada pela EMSERH. Contratada: : JL REZENDE COMÉRCIO 
E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 11.403.584/0001-62. Representante 
Legal: Jorge Luiz Paiva Rezende, CPF: 014.990.137-28. Valor Total 
Contratado: R$ 64.440,00 (sessenta e quatro mil quatrocentos e qua-
renta reais). Unidade Orçamentária: 21202 – EMSERH; Natureza 
da despesa: 4-3-02-03-39 – Manutenção de Equipamentos Médico 
Hospitalar.  Prazo de vigência: 180 (cento e oitenta) dias a contar da 
data da assinatura do contrato. Publique-se.São Luís/MA, 30 de abril de 
2021. Marcos Antônio da Silva Grande - Presidente da EMSERH.

VETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS - MA

VETO Nº 01. Projeto de Lei nº 11, de 14 de abril de 2021. Excelentís-
simo Senhor presidente Senhores Vereadores Em estrita observân-
cia ao que dispões a Lei Orgânica do Município, apresentamos VETO 
TOTAL ao projeto de Lei 11, de 14 de abril de 202, que “determina 
a ordem de prioridade na vacinação contra o COVID 19, aos pro-
fissionais do setor bancário e terceirizados, bem como os vigilantes 
atuantes da segurança privada de bancos, funcionários dos cor-
reios e telégrafos de Santa Inês, e funcionários das casas lotéricas, 
de forma escalonada e proporcional a demais grupos prioritários, 
e dá outras providências”, pelas razões seguintes: Razões de Veto 
Em que pese a relevância da iniciativa, apresentamos VETO TO-
TAL ao projeto de Lei 11/2021. Em síntese, o Projeto de Lei imprime 

uma ordem de prioridade paralela à estipulada pelo Plano Nacional 
de Vacinação contra COVID-19/2021 e replicada no Plano Municipal 
de Vacinação, os quais levam em conta critérios técnico-científicos 
para estabelecer uma melhor cobertura imunológica considerando os 
grupos mais vulneráveis e considerando a restrita oferta de vacina. 
Vejamos à referida ordem: • Pessoas com 60 anos ou mais institucio-
nalizadas; Pessoas com deficiência institucionalizadas; Povos indí-
genas vivendo em terras indígenas; Trabalhadores de saúde; Pessoas 
de 80 anos ou mais; Pessoas de 75 a 79 anos; Povos e comunidades 
tradicionais ribeirinhas; Povos e comunidades tradicionais quilombo-
las;Pessoas de 70 a 74 anos; Pessoas de 65 a 69 anos; Pessoas de 60 a 
64 anos; Comorbidades; Pessoas com deficiência permanente grave;
Pessoas em situação de rua; População privada de liberdade; Funcio-
nários do sistema de privação de liberdade; Trabalhadores da educa-
ção do Ensino Básico (creche, pré-escolas, ensino fundamental, ensi-
no médio, profissionalizantes e EJA); Trabalhadores da educação do 
Ensino Superior; Forças de segurança e salvamento; Forças Armadas;
Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros; Tra-
balhadores de transporte metroviário e ferroviário; Trabalhadores de 
transporte aéreo; Trabalhadores de transporte aquaviário; Caminho-
neiros; Trabalhadores portuários; Trabalhadores industriais. Não obs-
tante se reconheça a indiscutível importância da matéria, cabe desta-
car o reflexo da medida nas políticas públicas voltadas à contenção 
e combate das epidemias virais. Todas as medidas, implementadas a 
nível municipal decorrem de um planejamento da Secretaria de Saú-
de e, no caso do COVID-19, do Comitê de Combate à Pandemia.O 
critério de prioridades foi nacionalmente estipulado considerando a 
escassez do agente imunizante. Embora seja evidente o grau de ex-
posição de algumas categorias, importante observar que a prioridade 
existe para contemplar os mais vulneráveis. Todos serão alcançados, 
entretanto os mais suscetíveis à modalidade mais grave da doença 
precisam gozar da prioridade estabelecida nos planos de vacinação. 
Outrossim, data maxima venia, a legitimidade para edição ou pro-
posição de instrumentos normativos que tenham reflexo no combate 
à pandemia pertence ao Executivo Municipal, que possui a incum-
bência de coordenar as políticas públicas necessárias. Assim, mesmo 
reconhecendo a importância das categorias relacionadas no projeto 
de lei, vale destacar que, ainda assim, devemos respeitar os planos de 
imunização que foram tecnicamente concebidos para promovermos uma 
melhor cobertura vacinal. Posto isso, havendo potencial capacidade de 
interferir no planejamento das medidas e políticas públicas voltadas ao 
combate à pandemia, por ser matéria adstrita ao executivo, pedimos to-
das as venias para vetar integralmente o presente instrumento normativo. 
Luís Felipe Oliveira de Carvalho-Prefeito Municipal.

CONTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS 
CRENTES – MA

EXTRATO DE CONTRATO. Nº 106/2021. PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 015/2021. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Pedro dos 
Crentes – MA, CNPJ nº 01.577.844/0001-62. CONTRATADO: E S 
FERNANDES PAPELARIA - EPP, CNPJ: 41.385.550/0001-53. Valor 
R$ 34.824,000 (trinta e quatro mil e oitocentos e vinte e quatro reais). 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de 
expediente para atender as necessidades das Secretarias Municipais do 
Município de São Pedro dos Crentes - MA. FUNDAMENTO LEGAL: 
Lei 8.666/93 e demais legislações aplicáveis. TERMO DE HOMOLO-
GAÇÃO: 16/03/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 19 de abril de 2021 a 31 
de dezembro de 2021. São Pedro dos Crentes-MA, 29 de abril de 2021. 
LAHESIO RODRIGUES DO BONFIM – Prefeito Municipal.


