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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO 

AVISO DE RATIFICAÇÃO  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 004/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021.0305.004/2021 
 

O Sr. Francisco Guthyerres Lemos Sampaio, Secretário Municipal de 

Educação, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pela Portaria 

nº. 06/2021 e Decreto nº. 001/2021: 

CONSIDERANDO a justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de 
Educação o Parecer Jurídico da Procuradoria Municipal e a manifestação exarada 
pela Comissão Permanente de Licitação que presidiu os trabalhos da elaboração 
do presente processo licitatório na modalidade Dispensa de Licitação. 

CONSIDERANDO a configuração da situação prevista no art. 24, inciso II, 
da Lei Federal n° 8.666/93, 21/06/1993. 

DECIDE: Reconhecer e RATIFICAR o presente processo administrativo de 
dispensa de licitação com vistas á contratação direta da empresa WAGNER DE 
LIMA MORAIS (SPLIT REFRIGERAÇÃO), pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ nº. 36.661.301/0001-03, com sede na Av. Gonçalves Dias nº 599, bairro 
Centro, Dom Pedro/MA – CEP: 65.765-000, com o valor total de R$ 2.150,00 (dois 
mil cento e cinquenta reais), visando à Contratação de pessoa jurídica, tem por 
objetivo a seleção da proposta mais vantajosa para manutenção e instalação 
preventiva e corretiva em ar condicionado com reposição de gás, pertencentes 
a Secretaria Municipal de Educação. 

A presente RATIFICAÇÃO será publicada nesta data, no Quadro de Avisos 
da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA e demais órgãos oficiais de 
publicidade, pela Comissão Permanente de Licitação, de acordo com o artigo 26 
da Lei Federal n°. 8666/93 e Lei Orgânica do Município, de modo a tornar público 
o resultado do certame licitatório, como também, para que produza seus legais e 
jurídicos efeitos. 

Notifique-se o contratado para assinatura do contrato. Publique-se. 

Dom Pedro/MA, 10 de março de 2021. 

FRANCISCO GUTHYERRES LEMOS SAMPAIO 
Secretário Municipal de Educação 

PUBLICADO na Prefeitura Municipal de Dom Pedro na data supra 
mediante afixação no lugar público de costume em consonância com a Lei 
Orgânica municipal. 

 
 

 
 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA 

 
Espécie: Extrato de Contrato nº. 2021.04.0204.004/2021, PARTES: Secretaria 
Municipal de Educação de Dom Pedro/MA, CNPJ nº. 06.074.712/0001-31 e a 
empresa Wagner de Lima Morais (Split Refrigeração), CNPJ n°.  36.661.301/0001-
03. OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviço de manutenção 
preventiva e corretiva em ar condicionado com substituição de peças e reposição 
de gás, pertencentes a Secretaria de Educação, no município de Dom Pedro/MA. 
Processo Administrativo nº. 2021.0305.004/2021 da Contratação Direta por 
dispensa de licitação nº. 002/2021. Valor Global: R$ 2.150,00 (dois mil cento e 
cinquenta reais). Vigência do contrato: 31/12/2021; Dotação Orçamentária: 
02.04.00 – 12.122.0150.2004.0000; 02.09.00 – 12.361.0021.2020.0000; 
3.3.90.39.00. Fundamentação Legal: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666, de 
21/06/1993. Prazo de Execução: Imediato. Signatários: Pela contratada o Sr. 
Wagner de Lima Morais e pelo contratante o Sr. Francisco Guthyerres Lemos 
Sampaio, Secretária Municipal de Educação. Dom Pedro/MA, 12 de março de 
2021. 
 
 
 

PUBLICADO na Prefeitura Municipal de Dom Pedro na data supra 
mediante afixação no lugar público de costume em consonância com a Lei 
Orgânica municipal. 
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PORTARIA Nº 002/2021 SCT 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E 
TURISMO DE DOM PEDRO/MARANHÃO, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

 
CONSIDERANDO o artigo 215 da CF/88, que assegura ao Estado o dever de 
garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da 
cultura nacional, além de estipular ao Poder Público o dever de apoiar e incentivar 
a valorização e a difusão das manifestações culturais. 
 

RESOLVE 
 
Art.1º Tornar público o Cadastro Municipal de Informações e Indicadores 
Culturais, como fonte de dados voltados ao mapeamento da cadeia produtiva da 
cultura em todo o território de Dom Pedro, Estado do Maranhão. 
 
Art.2º O Cadastro Cultural é uma ferramenta componente do processo de 
implementação do Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais 
(SMIIC). 
 
Art.3º Poderão se inscrever no Cadastro Cultural, a qualquer tempo, todos os 
agentes individuais e coletivos, bem como os espaços culturais de Dom 
Pedro/Maranhão, que exerçam atividade relativa à produção, difusão ou 
fornecimento de bens ou serviços culturais necessários à cadeia produtiva. 
 
Art.4º O cadastramento é livre, gratuito e colaborativo, através do 
preenchimento obrigatório das informações solicitadas no cadastro. 
 
Art.5º Por consequência da pandemia de Covid-19, o Cadastro Cultural será 
realizado em plataforma digital e divulgado pelos meios de comunicação viáveis, 
como medida preventiva de aglomeração e transmissão do novo coronavírus,  
 
podendo ser realizado na modalidade presencial diante de situações 
excepcionais, mediante prévio contato e agendamento de data e horário. 
 
Art.6º O preenchimento das informações contidas no formulário é de inteira 
responsabilidade do declarante, e ao participar deste Cadastro Cultural o 
declarante autoriza o uso dos seus dados em programas e/ou ações desta 
Secretaria. 
 
Art.7º No caso de identificação, a qualquer tempo, de qualquer irregularidade na 
documentação apresentada pelo agente cultural, o registro poderá ser suspenso 
ou cancelado, inclusive: 
 
Art.8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
 
PUBLIQUE-SE.    
 
 

Gabinete do Secretário Municipal de Cultura e Turismo de Dom 

Pedro, Estado do Maranhão, 08 de Abril de 2021. 

 
 

FERNANDO ALEF LADISLAU JADÃO 
Secretário Municipal de Cultura e Turismo de Dom Pedro/Maranhão 
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