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COMISSAO CENTRAL DE LIcrrAcAo
EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DO CONTRATO No 20160231 /PP00312016
EXTRATO DO CONTRATO No 20160231. PARTES: 0
Municipio de Açallandra/MA, através do SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA F URBANISMO e a
empress 2E COMERCIO E SERVIOS EIRELI — ME.
OBJETO: Registro do Precos para eventual contratacao de
pessoa(s) juridica(s) pars prestacao do sorviQos do
confeccaa de camisetas, uniformes, lençois, bones entre
outros services do malharia, do intoresse de diversas
secretaries desto Municiplo, conformo espociticacoes
canticles no processo ficitatorlo do modalidade Pregao n
003/2016 e proposta apresontada. BASE LEGAL: Lei n
8.666(93 e suas alteraçaes. VALOR TOTAL: R$ 30208,00
(Trinta mu, duzentos e alto reals). PRAZO DE VIGENCIA:
A center do data de sua assinatura 2910912016 ate
31/12/2016. DoTAcAo ORQAMENTARIA: 0211— Sec. do
nfraestrutura e Urbanismo. DESCRIçAO DA AçAo 04 122
0012 2.078 Manutençao Adninistrativa do Secretaria Men. de
Infraostrutura 0 Urbanismo. ELEMENTO DE DESPESA
3.3.90.39.00. FONTE DE RECIJRSOS 011. SIGNATARIOS:
Antonio Edvaldo do Mondonça - SECRETARIO MUNICIPAL
DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM0, pola Contraband e
o Sr Janalna Simonassi Gave - 2E COMERCIO E
SERVIOS EIRELI - ME, pals Contratada.
AROUIVAMENTO: Arquivado per maims proprios no
Prefeitura Municipal. Procuradoria Jurfdica do Prefeitura
Municipal de Açailandia. Estado do Maranhão, em 30 do
setembro do 2016.
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GABINETE DO PREFEITO
CONSELHO GESTOR PARCERIA FUBLICOPRIVADA
AVISO N' 0102/2016 - CGPPP/UPPP
o Municiplo do Acailandua (MA), através do Prefeitura
Municipal do Acailandia, par meio do Conselho Castor des
Parcoria Püblico-Privada - CGPPP, submoto a consults
pOblica a minute de edital a de contrato pare estruturaço do
projoto do Parcoria Püblico-Privada para a modernizacao,
otimizaçao, expansao, gestao, oporaQão o rnanutonço do
infraestrutura do read de lluminaço PUblics do municipio,
conforme a Lei Federal 11.079/2004 a Lei Municipal n o
447/16. JUSTIFECATIVA: a Administracao do Municipro do
AçaltAndia -MA, van atondondo a populaçao corn a
prestacao do serWço de iluminacao pübflca, buscando
sompre oferecor aos municipes as mais altos padroes do
qualidade 0 eticiOncia possiveis, levando-se em canta a
capacidado do atendimento do possoal, dentro do quadro
permanents e dos recursas disponiveis. A prestaçâo do
serviço de ilurninacâo pUblica tern peculiaridades qua a
tornam complexa, tais come a rnanutençâo dos sisternas
elOtricos, operaço do linhas energizadas, intoraçao Corn S
concossionâria distribuidora de energia elétrica e, talvez, a
mais complexa e onerosa de todas as atribuicOes do gestor
do parquo lurnlnotecnlco, quo ó fazer fronts sos
investimontos am atualizaçao, rnodornizacao e eficientizacao
de todo 0 sistema do parque de iluminacao pUblics. Todos as
componentes dos circuitos elétricos do parque lurninotecnico
tam valor significative, implicando em custos expressivos, qua
rocaem sabre o limitado crçarnento municipal. ]nfelizmente,
dodos as razOes aqui expostas, de limitacao orcamontaria,
necessidade de grandes investirnontos am rnodernizacao e
expansao deste serviço, aliadas so descaso corn a Parque do
lluminaçao Municipal promovido polas gestOes anteriores, a
quo ocorre e a impossibilidade do fazor fronto sos
invostinontos necessaries pars a execuçao dos prelates do
infraostrutura a de nodernizaçao de equipamontos, afim de
que se atinja em poucos anos a prostação ideal em todo
territOrio municipal. A rnodalidade de contrataco quo stands
Co. mais abrangéncia a equação proposta par ease
problems, salvo molhor juizo, é a Concessão Administrative
em Regime its Parceria PUblico-Privada (PPP). Busca-so, par
main do parceria entre 0 setor pUblico e a iniciativa private,
assegurar OS investimentos necessaries e a prostacUo
pUblics corn alta qualidado. OBJETO: modernizacäo,
otirnizacão, expanSaO, operaQao. manutençao 0 controlo
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0.0. PODER EXECUTIVOII

remote e em tempo real da infraestrutura do rede municipal
44 e 44-A do patrimOnlo pUblico do Municlpio do Açaflandia,
quo passion a ser carte integnante do Conjunto Residencial
do iturninacöo pOblica, colas diretrizes estâo indicadas no
edital. PRAZO: prazo de 35 (trinta a cinco) anos. VALOR Presidento Juscelino Kubitschek, e autoriza 0 Poder
ESTIMADO: R$ 319.828.05820 (trezentos 0 dezenovo Executive Municipal a proceder a Iogitimaçao do posse dos
milhoos oitocentos vinto 0 olto mu, cinquenta e olto reais 0
reforidos imOvois, born Como a outorgar Os competontes
Titulos Defpnitivos 0 determine outras providencias.
vinte centavos). 0 Edital e seus Anexos estão a disposicâo
dos interessados no sltlo oficial Caste podor executive
wrw.acailandia.ma.gov.br , onde poderao Sal consultados on
o PREFEITO MUNICIPAL DE AçAILANDIA, nos termos do
art. 57. VIII, be Lei Organica do Municipio do Açailandia, fez
obtidos gratuitamonte. Açailandia (MA). Walmir Azulay Made
saber qua a Camaro Municipal aprovou e an, no use das
Presidente - Conspire Gestor de Parcerias PUbhco-Privadas.
atnbuiçaes legais, sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1 ° - Fica a Porter Executive Municipal autorizado a
desafetar do Patrimonio PUblico Municipal as quadras 44 e
LEIS
44-A do patrimanio publico do Municipio do Açailandia, qua
possum a sor parts intogrante do Cenjunto Residencial
LEI MUNICIPAL N° 448, DE 04 DE JANEIRO DE 2016
Prosidente Juscolino Kubitschek.
Art. 2° Flea 0 Porter Exocutivo Municipal, autorizado, a
Autoriza 0 Podor PUblico, a titulo do reprogramacâo fundiâria
procoder a legitinnaç5o de posse dos imOveis da conjunto
do Lotoamento Residoncial Tropical, a desafotar as quadras
Residen c/al Presidento Juscelino Kubltschek, outorgando
07. 06, 13 14017 do patrirnOnio publico do Municipio do
as conpotentes Titulos Detinitivos aos detontores dos lotes
AçailAndia, quo passam a ser parte integrante do Vile
situados
nas quadras n44 (quarenta 0 quabo), - lofts 01 a
Operaria Joao Paulo II, 0 motorize o Porter Executive
32-.
o
Quadra
no 44-A (quaronta e quatro - A), rogistradas no
Municipal a proceder a Iogitimacao de possb dos reteridos
CartOrio do 1 ° OfIcio da Comarca do Açailândia, Estado do
imOveis born como a outorgar as competentos Titulos
Maranhäo. no Livro no 2-AV, Registro de Imaveis, fts. 155,
Definitivos e determine outras providOncias.
MATRICULA n'7.756.
o PREFEITO MUNICIPAL DE AQAILANDIA, nos termos do Art. 3° Os bons imovois objeto Costa Lei sorao transm;tidos
pare o domnio do particularos qua comprovem a posse des
art. 57, VIII, do Lei Orgânica do Muntcipio de AcailGndia, fez
sues
aloes.
saber quo a Camera Municipal aprovou e so, no use das
Art.
4°
Este lei entra em vigor na data do sua publicacâo,
atribuiçOes legais, sanciono e promulgo a seguinte lei:
revogadas as dsposiçOos em contrário.
Art. 1° - Fica a Fader Executive Municipal autorizado a
desafetar do FatrimOnio POblico Municipal a Quadra n o 07
(sete), Quadra n o 08 (oito), Quadra no 13 (trozo), Quadra n o
14 (quatorze) e Quadra n o 17 (dezessoto) do loteamonto
denominado Residencial Tropical, qua passani a ser parto
integrable do Vile Oporéria Joao Paulo II.
Alt. 20 Fica o Podor Executivo Municipal, autorizado, a
proceder a legitimação do posse dos mOvois do Via
Operaria Joao Paulo l, outorgando Os competentos Titulos
Definitivos aos detentoros dos lotos situados nos quadras n o
07 (sets), - bios 01 a 32-. Quadra ri 08 (oito). - boles Of
32 -, Quadra n o 13 (trezo), - Iotes 01 a 32 -, Quadra 14
(quatorze), - bates 01 a 32-. Quadra no 17 (dozesseto), lotes 01 a 32 -, registradas no CartOrio do 1 0 Oticlo do
Comecon do Acailandla, Estado do Maranhao, no Livro no 2AT, Registro do lmovois, Its. 22 a 23, MATRICULA no 7.313.
Art. 3° Os bens un6veis objoto desta Lei seyao fransmiffdos
para a dominio de parliculares quo comprovom a posse dos
sure areas.
Art. 4° Este lei entra em vigor no data do and publicacao,
rovogadas as disposiçbes em contrário.
Açailândia, ace 04 (quatro) dies do robs do janeiro do 2018.
Juscelino Oliveira e Silva
Prefeito Municipal
Lei Municipal republicada porincorroçào.

LEIS
LEI MUNICIPAL N' 449, DE 04 DE JANEIRO DE 2016.
Autoriza o Poder PUblico, a tRulo do roprogramaçao tundiaria
do Loteamento Resldencial Tropical, a desafotar as quadras

Açailandia. sea 04 (quatro) dies do mês do janoiro do 2016.
Juscelino Oliveira o Silva
Prefeito Municipal

Lei Municipal ropublicada per lncorreçao.

