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ções adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços 
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, não podendo ainda, 
exceder na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item regis-
trado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independente do número de órgãos não participantes 
que aderirem. Cláusula Sétima: Do Cancelamento do Registro de 
Preços. A empresa terá seu registro cancelado de pleno direito, pelo 
ÓRGÃO GERENCIADOR, quando: I - Descumprir as condições da 
Ata de Registro de Preços; II - Não retirar a nota de empenho ou 
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 
sem justificativa aceitável; III - Não aceitar reduzir o seu preço re-
gistrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no 
mercado; IV - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput 
do artigo 87 da Lei 8.666/93 ou artigo 7º da Lei nº 10.520/02; Poderá 
ainda ser cancelado o registro de preços na ocorrência de fato super-
veniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: I - Por 
razão de interesse público; ou  II - A pedido da empresa. Em qualquer 
caso, assegurados o contraditório e a ampla defesa, o cancelamento 
ocorrerá mediante determinação da Prefeitura Municipal de Pinhei-
ro. Ocorrendo o cancelamento do preço registrado, a(s) empresa(s) 
será(ão) comunicada(s) formalmente, através de documento que será 
juntado ao processo administrativo da presente Ata, após sua ciência. 
No caso de recusa da empresa da ciência da decisão, a comunicação 
será feita através de publicação no Diário Oficial do Estado do Ma-
ranhão, considerando-se cancelado o preço registrado a partir dela. 
A solicitação da empresa para cancelamento dos preços registrados 
poderá não ser aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, facultando-
se à este, neste caso, a aplicação das penalidades cabíveis. Cláusula 
Oitava: Do Cadastro de Reserva. Após o encerramento da etapa 
competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor total 
da proposta do licitante vencedor; Para registro adicional de preços 
dos demais licitantes será exigido à análise das documentações de 
habilitação; A apresentação de novas propostas não prejudicará o re-
sultado do certame em relação ao licitante vencedor; Além do preço 
do 1º (primeiro) colocado, serão registrados, na respectiva ata na for-
ma de anexo, os preços de outros fornecedores, desde que as ofertas 
sejam em valores iguais ao do licitante vencedor; O registro a que se 
refere o parágrafo terceiro tem por objetivo o cadastro de reserva, no 
caso de exclusão do primeiro colocado da Ata de Registro de Preços, 
nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013. 
Cláusula Nona: Dos Ilícitos Penais. As infrações penais tipificadas 
na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmen-
te prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. Cláusula 
Décima: Do Contrato. Nas eventuais necessidades da contratação do 
objeto constante da presente ATA, o fornecedor será convocado para 
assinatura do contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, con-
tados da respectiva convocação. Parágrafo Único: Esse prazo poderá 
ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado durante 
o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito por 
esta Administração Pública. A recusa em formalizar o ajuste, no prazo 
previsto, sem justificativa por escrito e aceita pela autoridade compe-
tente, bem como a não manutenção de todas as condições exigidas na 
habilitação, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis, devendo a 
Administração cancelar o registro do licitante, podendo adotar as pro-
vidências estabelecidas no edital. O contrato poderá ser alterado nos 
casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interessa da 
Administração, com a apresentação das devidas justificativas. Cláu-
sula Décima Primeira: Do Contrato. O ÓRGÃO GERENCIADOR 
fará publicar o extrato da presente Ata no Diário Oficial do Estado, 
após sua assinatura, nos termos da Legislação vigente. Cláusula Dé-
cima Segunda: Disposições Gerais. A assinatura da presente Ata im-
plicará na plena aceitação, pela empresa, das condições estabelecidas 
no edital de licitação e seus anexos. O licitante vencedor somente será 
liberado, sem penalidade, do compromisso previsto nesta ATA, nas 

hipóteses previstas no art. 18, § 1º art. 19, inciso I e art. 21, incisos 
I e II, do Decreto nº  7.892/2013. Passam a fazer parte desta ATA, 
para todos os efeitos, o edital do Pregão Presencial nº 064/2018-SRP, 
e seus anexos, a documentação e propostas apresentadas pelos lici-
tantes. Foro para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste 
ajuste será o da Comarca de Pinheiro/MA. E, por estarem justos e 
contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impres-
so em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas 
para que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Pinheiro (MA),  10 de 
janeiro de 2019. CARLOS MORAIS DE ABREU. Ordenador de 
Despesa por Ato de Delegação do Decreto Municipal 009/2017 De 
02.01.2017 publicado no átrio da Prefeitura Municipal De Pinheiro/
MA E A. S. BATISTA EMPREENDIMENTOS-Alonso de Souza 
Batista-Fornecedor

CONSELHO GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO
-PRIVADAS DO ESTADO DO MARANHÃO - CGP

EXTRATO DA ATA DA 2ª REUNIÃO DO CONSELHO GES-
TOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DO 
MARANHÃO (CGP), REALIZADA NO DIA 12 DE JULHO DE 
2018.Aos 12 dias do mês de julho do ano de 2018, no Salão de Atos 
do Palácio dos Leões – São Luís/MA, reuniu-se o Conselho Gestor 
de Parcerias Público-Privadas, doravante chamado de CGP, oportu-
nidade em que estiveram presentes os senhores membros efetivos, o 
Senhor Secretário de Governo e vice-presidente do Conselho Gestor, 
ANTONIO DE JESUS LEITÃO NUNES, os Secretários de Estado 
MARCELLUS RIBEIRO ALVES (SEFAZ); CYNTHIA CELINA 
DE CARVALHO MOTA LIMA (SEPLAN); MURILO ANDRADE 
DE OLIVEIRA (SEAP), o Secretário-Chefe da Casa Civil RODRI-
GO PIRES FERREIRA LAGO e o Procurador-Geral do Estado do 
Maranhão, RODRIGO MAIA ROCHA. Abertos os trabalhos, foi 
justificada a ausência do Presidente do Conselho, o Governador do 
Estado, FLÁVIO DINO. Passou-se, em seguida, ao exame e discus-
são da ordem do dia, constituída da seguinte pauta: (i) Introdução 
acerca das Parcerias Público-Privadas (PPP) e do Procedimento de 
Manifestação de Interesse (PMI); (ii) Apresentação e deliberação do 
relatório referente ao PMI de “Construção de 4 (quatro) Unidades 
Prisionais De Ressocialização Modelo”, elaborado por sua comissão 
de análise; (iii) apresentação e deliberação referente ao relatório do 
PMI de “Instalação, operação e manutenção de infraestrutura de Rede 
Óptica de Transporte de Dados e Serviços em Protocolo de Internet 
para a conexão de pontos de interesse da Administração Pública Es-
tadual”, chamado de Cinturão Digital, elaborado por sua respectiva 
comissão de análise; e (iv) Encaminhamentos finais. Apresentada e 
discutida a pauta, o Conselho resolveu, acolhendo questão de ordem 
suscitada em razão da complexidade da matéria, pelo agendamento 
de outra reunião para deliberação sobre os itens ii e iii. Foram ob-
jeto de apreciação e aprovação pelo Conselho os seguintes itens: a) 
ratificação das portarias de nomeação dos membros da UPPP: Diego 
Robert Maranhão Santos, Jhonatas Mendes Silva, Paulo Roberto de 
Araújo Ramos, André Corrêa de Souza, Izabel Campos Ferreira, Jú-
lia Carvalho Ferreira Barbosa Lima, Pollyana Martins Pacheco dos 
Santos Lima (Portarias SEGOV nºs 47/2017, 79/2017 e 28/2018); 
b) delegação da produção do Plano Estadual de PPP à UPPP, nele 
incluindo-se os projetos de PPP Prisional e Cinturão Digital desde 
o presente momento; c) formação de Grupo de Trabalho Intersecre-
tarial, com a indicação de representantes de cada órgão componente 
do CGP, para acompanhamento da modelagem final dos projetos de 
PPP aprovados; d) realização de esforços para capacitação de agentes 
públicos dos órgãos integrantes do CGP no tema de Parcerias, com 
o indicativo de elaboração de eventos no tema; e) inclusão das PPPs 
aprovadas nos devidos instrumentos orçamentários, a fim de reali-
zar todos os ditames legais necessários, conforme Lei Complementar 
nº101/2000. Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a reunião e la-
vrada a presente ata.
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EXTRATO DA ATA DA 3º REUNIÃO DO CONSELHO GES-
TOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DO 
MARANHÃO (CGP), REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEM-
BRO DE 2018. Aos 26 dias do mês de novembro do ano de 2018, no 
Salão de Atos do Palácio dos Leões – São Luís/MA, reuniu-se o Con-
selho Gestor de Parcerias Público-Privadas, doravante chamado de 
CGP, oportunidade em que estiveram presentes os senhores membros 
efetivos, o Senhor Secretário de Governo e vice-presidente do Conse-
lho Gestor, ANTONIO DE JESUS LEITÃO NUNES, os Secretários 
de Estado MARCELLUS RIBEIRO ALVES (SEFAZ); CYNTHIA 
CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA (SEPLAN); MURILO AN-
DRADE DE OLIVEIRA (SEAP), a Secretária Adjunta de Assuntos 
Jurídicos e Legislativos LETÍCIA CRISTINE RIBEIRO PINHEIRO, 
representando o Secretário-Chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares, e 
a Procuradora do Estado, ANA CLEIA CLIMACO, representando o 
Procurador-Geral do Estado, RODRIGO MAIA ROCHA. Abertos 
os trabalhos, foi justificada a ausência do Presidente do Conselho, o 
Governador do Estado, FLÁVIO DINO. Passou-se, em seguida, ao 
exame e discussão da ordem do dia, constituída da seguinte pauta: 
(i) leitura e assinatura da ata da última reunião realizada no dia 12 
de julho de 2018; (ii) apresentação e deliberação referente ao relató-
rio do PMI de “Instalação, operação e manutenção de infraestrutura 
de Rede Óptica de Transporte de Dados e Serviços em Protocolo de 
Internet para a conexão de pontos de interesse da Administração Pú-
blica Estadual”, chamado de Cinturão Digital, elaborado por comis-
são de análise própria; (iii) apresentação e deliberação do relatório 
referente ao PMI de “Construção de 4 (quatro) Unidades Prisionais 
De Ressocialização Modelo”, elaborado por comissão de análise pró-
pria; (iv) encaminhamentos finais. Apresentada e discutida a pauta, o 
Conselho resolveu, por unanimidade, aprovar o relatório da equipe 
técnica referente ao PMI Cinturão Digital que indicou a adoção dos 
estudos elaborados pela empresa DB3 como base para a modelagem 
final da PPP. Contudo, foram consignadas as seguintes ressalvas: 1) 
Adaptação da modelagem Econômica- Financeira com teto mensal 
de contraprestação no valor de R$ 5,5 milhões, sendo possível a am-
pliação do prazo de concessão para o máximo de 30 anos, e havendo 
necessária participação do Estado nas receitas acessórias (mínimo de 
5%); 2) Adaptação da modelagem técnica: Revisão dos indicadores 

de desempenho e segurança da rede de modo a conter um equilíbrio 
entre qualidade do serviço prestado e a contraprestação (revisão dos 
indicadores SLA), integração e aprimoramento dos sistemas de moni-
toramento de ativos e gerenciamento de falhas; Reserva mínima para 
o Estado de dois pares de fibras exclusivas ao tráfego de dados do Go-
verno; 4) Equilíbrio dos riscos suportados pela Concessionária e pelo 
Poder Concedente (Matriz de riscos); 5) Sondagem do mercado de 
financiadores acerca de garantias mais atrativas para o projeto (revi-
sões de garantias); 6) Possibilidade de contratação de consultoria para 
auxiliar na modelagem final dos estudos e possibilidade de rediscutir 
junto à empresa responsável pelo Projeto selecionado modificações e 
adequações na modelagem (Formas de Adequações dos Estudos). Em 
seguida, no que tange ao exame do relatório do PMI para a construção 
de 4 (quatro) novas Unidades Prisionais, elaborado pela Comissão de 
Análise da SEAP, foi aprovado no concernente a adoção dos estudos 
elaborados pela empresa Braykes como base para a modelagem final 
do projeto, devendo ser observado, na modelagem final, as ressalvas 
realizadas pela própria Comissão de Análise. O Conselho Gestor en-
tendeu pela possibilidade de negociar uma consultoria dos dois proje-
tos em conjunto, a fim de ganho em escala. Deliberou-se, em caráter 
de encaminhamentos finais, pelo seguinte: a) Adoção do projeto apre-
sentado pela DB3 como base para o desenvolvimento do Projeto Cin-
turão Digital e pela adoção do projeto apresentado pela Braykes PPP 
como base para o desenvolvimento do Projeto para “Construção de 4 
(quatro) Unidades Prisionais De Ressocialização Modelo”, ressalvan-
do-se, em ambos casos, a necessidade de correções a serem realizadas 
pela própria empresa, bem como a possibilidade de contratação de 
consultoria externa para a adequação da modelagem econômico-fi-
nanceira; b) Possibilidade de celebração de parcerias com entidades 
de referência dos respectivos ramos para apoio na modelagem técni-
ca; c) Prospecção de financiadores e possíveis parceiros públicos e/
ou privados; d) Realização de esforços para capacitação de agentes 
públicos dos órgãos integrantes do CGP no tema de Parcerias, com o 
indicativo de elaboração de eventos no tema; e) Elaboração do Plano 
Estadual de PPP, por meio da Unidade de Parcerias Público-Privadas, 
nele incluindo ambos os projetos. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que após lida, foi devi-
damente assinada pelos Conselheiros presentes. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAIBA-MA

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO. RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2019. RESULTANTE DO 
PREGÃO PRESENCIAL EM SRP 29/2018. OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para 
o fornecimento de Combustíveis e lubrificantes para atender as necessidades de Diversas Secretarias e todos os departamentos administrativos 
e operacionais da Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba-MA através da Comissão Permanente de Licitação o Sr. CHARLES CORREIA 
CASTRO JUNIOR e a empresa H.L DE MELO FEITOSA -EPP, inscrita no CNPJ: 26.719.489/0001-40. BASE LEGAL: O presente registro 
tem como amparo legal o Edital de Licitação na modalidade Pregão Presencial em SRP 29/2018, nos termos da Lei 10.520/2002, do Decreto 
Federal nº 7.892/2013; Decreto Municipal nº 006/2017 aplicando-se subsidiariamente a Lei 8.666/93 e as demais normas legais correlatas. 
VALIDADE DA ATA: 12 meses da data da Publicação. FORO: Comarca de Alto Parnaíba – MA. ASSINATURAS: Charles Correia Castro 
Junior (Gerenciadora do Registo de Preços) e Heber Lucio de Melo Feitosa (Detentora do Registro de Preços).

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT V.UNIT. 
REGISTRADO  

V. TOTAL 
REGISTRADO  

1 GASOLINA COMUM (COTA PRINCIPAL 
75%) LITROS 62.310 R$ 4,81 R$ 299.711,10

2 GASOLINA COMUM(COTA DE 25% 
RESERVADA P/ ME/EPP e MEI) LITROS 20.980 R$ 4,81 R$ 100.913,80

3 ALCOOL (ETANOL) LITROS 2.500 R$ 3,85 R$ 9.625,00

4 OLEO DIESEL COMUM (COTA 
PRINCIPAL 75%) LITROS 155.550 R$ 3,89 R$ 605.089,50

5 OLEO DIESEL COMUM (COTA DE 25% 
RESERVADA P/ ME/EPP e MEI) LITROS 51.850 R$ 3,89 R$ 201.696,50

6 OLEO DIESEL S10(COTA PRINCIPAL 
75%) LITROS 151.853 R$ 3,99 R$ 605.893,47

7 OLEO DIESEL S10 (COTA DE 25% 
RESERVADA P/ ME/EPP e MEI) LITROS 50.617 R$ 3,99 R$ 201.961,83
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