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AVISO DE LICITAÇÃO
.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2021 –
CPL/PMAAP. PROC. ADM. Nº. 291/2020. A PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ – MA, torna público aos interessados que
realizará às 14h00min do dia 22/02/2021, na sede da Comissão Permanente
de Licitação, localizada na Avenida Presidente Médici, S/N, Centro, licitação,
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob o SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇO, do tipo MAIOR DESCONTO, na forma da Lei Federal nº
10.520/2002 e Decreto Federal nº 3.555/2000, visando o Registro de Preço
para fornecimento, sob demanda, de combustíveis (gasolina comum e óleo
diesel S-10), para abastecimento da frota de veículos da Prefeitura e
Secretarias Municipais do Município de Alto Alegre do Pindaré, que
disponha de pelo menos 1 (um) posto de abastecimento, que funcione
diariamente, 24h, na zona urbana dessa municipalidade. O Edital e seus
anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira,
das 08 às 12 horas, onde poderão ser gratuitamente consultados ou obtidos
através da apresentação de mídia eletrônica (pendrive) ou ainda através do email cpl.altoalegrep@gmail.com (respeitado o horário citado para resposta).
Ademais, por força da Lei n° 13.979/2020 que versam sobre a emergência em
saúde, a Sessão Pública seguirá procedimentos necessários para prevenção e
enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (coronavírus). Diante disso,
informamos que para evitar aglomeração de pessoas, será permitida a presença
de um representante por licitante e que será obrigatório o uso de máscara de
proteção respiratória durante a Sessão, bem como, o do álcool gel de forma
ostensiva por todos os participantes. Por fim, qualquer modificação no Edital
será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos
interessados que adquirirem o Edital na CPL. Pedidos de esclarecimentos
deverão ser protocolados na CPL, no endereço acima. Alto Alegre do Pindaré
(MA), 01 de Fevereiro de 2021.Francival Veloso Fernandes Pregoeiro da
CPL/PMAAP.
DECRETO Nº 11/2021
DECRETO nº 011/2021 - GAB, 02 de fevereiro de 2021.
Dispõe sobre as atividades dos órgãos e entidades vinculadas ao Poder
Executivo Municipal e a suspensão das comemorações de Carnaval no
exercício de 2021, em virtude da pandemia da COVID-19 em complementação
às ações definidas no Decreto Estadual nº 36.203, de 30 de setembro de 2020,
Decreto Estadual n. ° 36.462, de 22 de janeiro de 2021, Recomendação da
Procuradoria Geral do Estado nº 12021, no Decreto Municipal nº 047, de 03 de
maio de 2020, no Decreto Municipal nº 050, de 12 de maio de 2020 e no
Decreto Municipal nº 057, de 27 de maio de 2020 e no Decreto Municipal nº
007, de 22 de janeiro de 2021 e dá outras providências. O Exmo. Sr. Francisco
Dantas Ribeiro Filho, Prefeito Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA, no
uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e em

conformidade com o disposto na Lei Federal nº 13.979, e demais normas afins,
CONSIDERANDO que é competência do Chefe do Poder Executivo, dentro
do princípio do interesse público, e com base na Lei Orgânica do Município de,
expedir decretos para regulamentar as leis, com vistas a resguardar e promover
o bem-estar da coletividade; CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos
e dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que desde que o Ministério da Saúde por meio da Portaria
n° 188, de 03 de fevereiro de 2020 declarou Emergência ou Calamidade em
Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência da Infecção Humana
pelo novo Coronavírus, e o Desde que a Organização Mundial de Saúde (OMS)
declarou, em 11 de março do corrente ano, o estado de pandemia de COVID19, o Município de Alto Alegre do Pindaré elaborou o Plano de Contingência e
que demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e
contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a
disseminação da doença em âmbito estadual e municipal. CONSIDERANDO
o Decreto Estadual nº 36.203, de 30 de setembro de 2020, que reiterou o estado
de calamidade pública em todo o estado do Maranhão para fins de prevenção e
enfrentamento à Covid-19. CONSIDERANDO o Decreto Estadual n. °
36.462, de 22 de janeiro de 2021, que tratou da suspensão das
comemorações de Carnaval no exercício de 2021 para fins de prevenção e
enfrentamento à Covid-19. CONSIDERANDO que o Governo do Estado do
Maranhão, por meio do Decreto nº 35.677/2020 (art. 1º, § 2º) e do Decreto nº
35.731/2020 (art. 3º, §1º e art. 7º), determinou que os municípios podem
estabelecer medidas restritivas de circulação de pessoas e funcionamento de
estabelecimentos, assim “poderão os Prefeitos Municipais editar normas
complementares e dispor sobre casos excepcionais, sem, contudo, inobservar a
emergência sanitária.” CONSIDERANDO a Recomendação da Procuradoria
Geral do Estado nº 12021 de 2021 que recomendou aos Prefeitos (as)
Municipais do Estado do Maranhão, às Secretarias Municipais de Saúde, às
demais Secretarias, à Polícia Militar e a Polícia Civil, bem como aos
responsáveis por eventos nos municípios do Estado do Maranhão, para que, em
prazo imediato, cumpram as exigências; CONSIDERANDO a proximidade
das festividades carnavalescas e o anúncio de festas a serem promovidas
nos municípios, cuja disponibilidade de público e previsão dos espaços de
realização sugerem alta probabilidade de desobediência às determinações
legais; CONSIDERANDO o aumento do número de casos no Estado do
Maranhão ( https://painel-covid19.saude.ma.gov.br/casos), no Brasil e no
mundo ( https://www.worldometers.info/coronavirus/); CONSIDERANDO a
necessidade de avaliação diária dos casos de infecção por COVID-19 e do perfil
da população atingida, visando à definição de medidas proporcionais ao
objetivo da prevenção; DECRETA: Art. 1º. Fica determinado, em todo o
Município de Alto Alegre do Pindaré-MA, a suspensão das comemorações de
Carnaval no exercício de 2021, tanto em ambiente público quanto privado, em
virtude da pandemia da COVID-19. Art. 2º. Nas atividades dos órgãos e
entidades vinculadas ao Poder Executivo Municipal, o expediente será normal
nos dias 15 a 17 de fevereiro de 2021, vedada a realização de eventos relativos
ao Carnaval. Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. Gabinete do Prefeito de Alto
Alegre do Pindaré, Estado do Maranhão, 02 de fevereiro de 2021.
PORTARIAS
PORTARIA Nº 180/2021 em 04 de fevereiro de 2021.
NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR O CONSELHO MUNICIPAL
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA)
PARA O BIÊNIO 2021-2022. O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO
ALEGRE DO PINDARÉ, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
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