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PREFEITUR4 MI.-INICIPAL DE IMPERATRIZ
Sccrelária lVÍunicipal dc Saúde i SUS

?9'trdJl

Ofício/GL n.o 3212022 9Y-
lmperatriz- MA, 06 de maio de 2022

Senhor Secretário,

Pelo presente, solicitamos a V. Exa. Que seja autorizada o processo

licitatório para Contratação de êmpresa especializada em serviços de

engenharia para construção de um centro especializado em reabilitação lV

- (CER lV), situado na situado na Rua São Joâo, s/n - Jardim das Oliveiras,

lmperatriz-MA. Conforme Projeto Básico / Termo de Referência, Planilha

Orçamentária de Composição de Preços e demais documentos em anexo.

Objetivando o cumprimento das metas previstas no Plano Municipal de

Saúde, bem como, melhorar a qualidade de vida dos usuários do SUS

residentes e referendados a este Municipio.

DESCRTÇAO

Fls

SEMU

CONSTRUÇAO DE UM CENTRO
ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV -

(cER rv) R$ 6.874.566,98

O valor global de referência para o serviço e de R$ 6.874.566,98 (seis milhões

oitocentos ê setenta e quatro mil quinhentos e sessenta e seis reais e noventa e

oito centavos) a correr por conta dos recursos:

o Recurso de repasse no valor de 5.í07.000,00 (cinco milhões cento e sete mil

reais) Portaria n" 3.828 de 29 dezembro de 2020, Proposta número 00939 0230001120-

018

o Recurso de Contrapartida Íinanceira aportada pelo município no valor de

1.767.566,98 (Um milhão setecêntos e sessenta e sete mil quinhentos e sessenta e seis

de reais e noventa e oito centavos):

02.19.00.í0.302.0125.2604 - Proleto/Atividade: Aperf. E Ampl. Dos Serv

Especializados em saúde

4.4.90.5í.00 - Obras e instalaçõês

Despesa: 1493

Fonte: 114

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, 47 CentÍo, Imperatflz (MA)
site: www.imperatriz.ma.gov.br e mail: sems@imperatriz.ma.gov.b
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PREFEITT]RA MI.]NICIPAL DE IMPERATRIZ
Secretária Municipal de Saúde / SLIS

Outrossim, declaramos que a presente dêspesa é compatível com a LOA,
LDO e PPA. Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição de V. Exa. para
quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

,l',1rr'r,r
rl ,{ lrçl h$rttl

DESPACHO:
AUTORIZO NA FORMA DA LEI

lmpêratriz -

ALCEMIR NCErÇ o
c9)§rA

\S""-!Érírn;"ipal de Saúde
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Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, 47- CentÍo, Imperatriz (MA)
site: www.imperatriz. ma.gov.br e-mail: sems@ imperatriz. ma.gov. br
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ESTADO DO MARANHÃO
PITIiI'EI'II.]RA MUNICIPAL DE IMPI]RA]'RIZ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Cã}L

Oficio n" 041/2022- CGM/LICITAÇÃO Imperalriz - MA,26 de abril de 2022.

Ao Seúor
Marcelo Martins de Sousa
Chefe de Gabinete do Prefeito.

Referência: Processo Adrninistrativo no 02.19.00.5420/202f -SEMUS. ref. Solici tação de abertura
de processo licitação referente prestação de serviços de engeúaria para construção de centro de
Especializado em Reabilitação Tipo IV (CER IV) orçado no valor global estimado de RS
6,874.566,98 (seis milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e seis reais e
noventa e oito centavos).

O processo iniciado em 17/1212021 com 0l volume. Consta até esta análise 326 folhas, paginados
como:

. Termo de Abertura de Processo. - (fls.02);

. Despacho do Secretário para abertura do processo administrativo. - (fls.03);
oOficio no 5212021 - Núcleo de [ingenharia./Semus, encamiúando documentação relativa a proposta

n" 00939.0230001/20-01 8 cadastrada no sistema de monitoramento de obras - SISMOB e solicita
abertura de Procedimento I-icitat<irio para contratação de empresa especializada para execução dos
serviços. - (fls.04):
. Estudo e Parecer Técnico - Manifestando a viabilidade para a execução do CER IV de acordo coma
Portaria no 793 de 2410412020 que institui a rede de cuidados à pessoa com deficiôncia. - (fl.05-06);
o Anexo I - Projeto Básico com especificações técnicas. - (fls.07 -22);

. Dispensa ambiental - Processo n" 443412021, conforme portaÍia n'009 de 16llll202l - (Í1s.23-27):

r Certidão de uso e ocupação do solo - Processo n" 24.001.000065/2021. - (fls. 28-30);
o Certificado de aprovação de projeto f : CAP - 794721 - 3' Batalhão de bombeiros militar - (fl.3 I );
oProjeto Arquitetônico. - (fls, 32-35);
o Publicação DOU - Portaria no 3.282 de 29 de dezembro 2020 - Que habilita o Estado, Município ou
DF a receber recursos financeiros da Assistência de Alta e média complexidade - Mac, onde consta

anexo dos entes habilitados a receberem recursos federais destinados à execução de obras íündo a

fundo - Imperatriz -Ma - Fundo Municipal de Saúde, Proposta n" 00939023000120018, no valor total
de 5.107.000,00 (cinco milhões cento e sete mil). - (fls. 36-37);
. Informações da pÍoposta SISMOB - MS. - (fls. 38-46);
. Portaria MS no 3.828 de 29 de dezembro de 2020 que habilita Estado, Município ou DF a receber

recursos financeiros de capital destinados à execução de obras de construção. - (fls. 45-46);
. Cronograma de execução da obra CER IV. - (fl.47);
. Orçamento Sintético Núcleo de Engeúaria - SINAP. - (fls.48-59)t
oRegisho Geral do Imóvel. - (fl.60);
. Anotação de Responsabilidade Técnica CREA-MA, indicando o Sr. Dionatas Alves de Oliveira
como responsável técnico. - (fl.61 -62):

o Memória de Cálculo e nrodificaçôes - (Í1s.63-ó5);

I{ua Rui Barbosa, 201 - Centro. CEP 65.900-410.
wrvw. imperatriz.ma.gor,.br / cgm@_rimpeÍah'iz.ma.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IM PERATRIZ
CONTII,OLADORIA GEfu\L DO MT]NICÍPIO cPi

r Memorando no 02/2022 - Núcleo de engenharia - informando a necessidade de alteração cle endereço

da obra quc seria construida a unidade no bairro Colinas Park, para outro terreno localizado na l{ua
São João, s/no - Jardim das Oliveiras em razâo de possibilidade de alagamento na área antcrior.
(fls.66);

r Estudo e Parecer Técnico manifestando a viabilidade para a execução do CER IV - (fls. 67-68);
. Projeto Executivo - Especificações Técnicas para construção do CIIR IV, situado na Rua São .Íõao.

S/no - Jardim das Oliveiras. - (fls. 69-84);
o Cronograma de execução da obra CER IV - (fl.85);
o Certidão de uso e ocupação do solo - Processo n' 24.001 .000611012022 - (fls. 86-87);
. Dispensa ambiental - Processo n' 446912022 - (Í.l.88-92);

. Orçamenlo Sintético Núcleo de Engeúaria - SINAP - (fls. 93- I 80):

. Estudo Técnico Preliminar demonstrando a viabilidade técnica e econômica '- (íls: 104- I I I );
o Anexo I * Planilha de Itens - (fls. I 12);

.Memo. 1.1180/2021 de solicitação de declaração orçamentaria - (fl.l t3);
r Anexo II - Declaração de Disponibilidade orçamentaria n" I 66/2021 - (11. I l4 - I I 5),

oCiência e Concordância do responsár,el pelo núcleo dc engeúaria e da autoridade competente - (Í1s.

1 16);

o Despacho aprovação pela autoridade competente os 'lermos do Estudo Técnico - (fls. I I 7):

. Projeto Básico/Termo de Referência e seus anexos devidamente aprovado pela autoridade

competente - (fls.1 I 8- 129):

ANEXOS
o Especificações técnicas - (fls. 130-145)l

o Orçamento Sintético - SINAP - (fls. 146-156)t

. Cronograma - (ll.l57):
o Projeros - ( 1 58- l6l );
. Composiçào analítica corn preço r.rnitário - (fls.162-242):

\- . Anotação de Responsabilidade Técnica - (f1.243-244);

o Dispensa Ambiental Proc. 446912022 - (fls.245-149);

o Certidão de inteiro teor - (1'l.250);

o Certificado de Aprovação do Projeto pelo corpo de bombeiros n': CAP -8272222- 3BBM - (ll.25l)
o Certidão de uso e ocupação do solo proc. N" 24.001 .00068012022 - (fls.252 -253);

o Minuta de Edital - Concorrência Pública - (Í'1s.254-283);

o Anexo I Minuta do tldital - Conconência Pública - Modelo Proposta de Preço c Carta de

Apresentação - (Í1.28a);

oAnexo II Minuta do Edital - Concorrência Pública - Modelo de carta credencial - (fls.285);
.Anexo III Minuta do Edital - Concorrência Pública - Modelo de declaração de visita ou de não visi
(fl. 286)r

oAnexo IV Minuta do Edital - Conconência Pública - I)eclaração de concordância - (fl.287);

o Anexo V Minuta do Edital - Concorrência Pública - Minuta do Contrato - (fls.288-300);

Rua Rui Barbosa.20l Centro. CEP 65.900-440.
www.imperatriz.ma. gov.br / cgm@imperatriz.ma.gov.br
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o Ane xo VI Minuta do [idital .- Concon'ência Pública - declaração conforrne artigo 27 , inciso V. da Lei

n" 8.666/1993 - (fl..j0 l):
. Atrexo Vll Minuta do lrdital -' Concorrênoia Pública - Tenno de cornprornisso de combate à

corrupção e ao conluio entre licitantes e de responsabilidade sócio - ambier.rtal - (fls. 302-303):
o Anexo VIII Minuta do Edital - Concorrência Pública - Declaração que os empresários, sócios.

dirigentes e responsáveis técnicos nào são servidores públicos do rnunicipio de Imperatriz - Ma. - (Í1.

304)

oAnexo IX Minuta do Fldital .- Concorrência Pública - I)eclaração de enquadramento - (fl.305);

oAnexo X Minuta do Edital -. Concorrência Pública - Modelo de declaração de cumprimento das

medidas preventivas ao combate a covid- 19 - (fls.306-307);

o Parecer Jurídico AJ n' 5712022 - SEMUS - (fls.308-318);

o Memo/GL n" 0612022 para análise dos apontamentos feitos pela I\.T/SEMLIS quanto aos critérios
utilizados para composição de custos- - (fl 3 l9);
.Justificativa do Núcleo de engenharia assinada pelo Sr. Dionatas r\lves de Oliveira. seguida da

planilha de detalhamento do BDI - Beneficios e despesas indiretas.- (11s.320-321):

o Parecer Conselho Municipal de Saúde - (Í1s.322-326).

Não consta nos autos folhas com impressão/paginação no verso, estando todas em branco.

Outrora encaminhamos pÍua que seja dadas ciência e autorização do Senhor Chefe de Cabinete, e

caso seja do interesse e conveniência da municipalidade, que seja encamiúado para realização da

licitação pública.

N. termos,

Encamiúamos.

i iir'i
'#,
^*c

Da Antonio CaLdoso

Controlaor Geral do MuniciPto

Mat.3B164-0

Rua Rui Barbosa, 201 - Centro. CEP 65.900440.
www.imperatriz.ma.gov.br / cgm@imperatriz.ma.gov.br
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

lmpe+ratriz - MA, 29 de Abril de 2022

330
\..,. CPL_

oM ns de Sousa
Chefe de abinete

Rua Rui Barbosa,20t Centro CEp-65.901-440
www.imperatriz.ma.gov.br

Destino: CPL Dala:1711212021

PROC ESSO : 02.1 9.00.54201 202'l Valor: R$ 6.874.566,98

Assunto: SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO DE CÉN-rRO

ESPECTALTZADO EM REAB|L|TAÇÃO TtpO tV (CER tV).

lnteressado: SEMUS

DESPACHO: Encaminhamos para que seja dado ciência e caso seja do inleresse e conveniência da
municipalidade.

DESPACHo N0 026/2022

REFERÊNCIAS

DE

R EcEB I Da)À c Jn


