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Expediente: 

Associação dos Municípios Alagoanos -AMA 

 

DIRETORIA EXECUTIVA 

  

Presidente: Hugo Wanderley Cajú - Cacimbinhas 

Vice-presidente: Fernando Sérgio Lira Neto - Maragogi 

 

Secretário Geral: Angela Vanessa Rocha Pereira Bezerra - São José da 

Laje 

 
1º Secretário: Júlio Cezar da Silva - Palmeira dos Índios 

2º Secretário: Amaro Ferreira da Silva Junior - Jacuípe 

3º Secretário: Geraldo Cícero da Silva - Taquarana 

1º Tesoureiro: Pedro Henrique de Jesus Pereira - Teotônio Vilela 

2º Tesoureiro: Jorge Silvio Luengo Galvão - Jundiá 

3º Tesoureiro: José Luiz Vasconcellos dos Anjos - Olho D’água das 

Flores 

CONSELHO FISCAL 

 

Titular: 

Vinícius José Mariano de Lima - Canapi 

André Brandão de Almeida – Mar Vermelho 

Olavo Calheiros Novais Neto - Murici 

 

Suplente: 

  

Manuilson Andrade Santos – Colônia Leopoldina 

Marcelo Ricardo Vasconcelos Lima - Quebrangulo 

Adelmo Moreira Calheiros – Capela 

 

COORDENADORIAS REGIONAIS 

 
Coordenador da Região Agreste - Baixo São Francisco: Manuel Lucas 

Kummer Feitas dos Santos 

Coordenador da Região do Sertão – Theobaldo Cavalcanti Lins Netto 

Coordenador da Região Central – João Victor Calheiros Amorim 

Santos 

Coordenador da Região Norte: Areski Damara de Omena Feitas Junior 

Coordenador da Região Metropolitana – Cecília Lima Herrmann Rocha 

Coordenador Litoral Norte – Fernando Henrique Lima Cavalcante 

Coordenador Litoral Sul – Carlos Felipe Castro Jatobá Lins 

 
O Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas é uma solução voltada à 

modernização e transparência da gestão municipal. 
 
 

 

 

 
 

ESTADO DE ALAGOAS 

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO EM 

RESIDUOS SOLIDOS - CIGRES 

 

SUPERINTENDENCIA 

AVISO DE COTAÇÃO 

 

Consórcio Intermunicipal para Gestão dos Resíduos Sólidos 

CIGRES 
  

Aviso de Cotação 
  

Solicitamos cotação de preço para compor o Processo Administrativo, 

cujo objeto trata-se de Contratação de empresa para locação de 

máquinas pesadas tipo trator de esteira (com motorista/operador, 

combustível e toda manutenção preventiva e corretiva), para execução 

de serviços de abertura de valas e compactação entre outros, com 

desconto aplicado sobre o valor de referência da tabela SINAP, que 

serão destinados ao CIGRES e órgãos vinculados. O formulário de 

cotação deverá ser solicitado através do e-mail: 

cigres.oaf@gmail.com. O prazo para recebimento das cotações será 

de 4 (quatro) dias corridos. 

  

THEOBALDO CAVALCANTI LINS NETTO 
Presidente do CIGRES 

  

Publicado por: 
Waleska Nobre Cajazeira 

Código Identificador:9CA05EE3 

 

ESTADO DE ALAGOAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 

Nº 046/2022 (UASG: 982705) 

 

O Prefeito do Município de Arapiraca, Estado de Alagoas, no uso de 

suas atribuições regulamentares, torna público a homologação do 

Pregão Eletrônico SRP nº 053/2022, Processo nº 15725/2021, que tem 

por objetivo o Registro de Preço para futura e eventual aquisição de 

Materiais para Manutenção e Instalação de Aparelhos de Ar 

Condicionado para a Secretaria Municipal de Saúde, a qual foi 

realizada às 14h31min do dia 02 de janeiro de 2023, no site 

www.gov.br/compras, depois de constatada a regularidade dos atos 

procedimentais. A licitação teve como vencedoras as empresas: 

ELETROQUIP COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA, inscrita no 

CNPJ sob nº 05.854.663/0001-97, sediada na Rua das Acacias, 59, 

Jardim das Hortencias, Guarulhos/SP, CEP: 07.091-130, vencedora 

dos itens 08 e 09, no valor total de R$ 1.350,40 (hum mil, trezentos e 

cinquenta reais e quarenta centavos); RAY TECH SOLUCOES EM 

ENERGIA ELÉTRICA LTDA, nome fantasia: LUMINAE, inscrita 

no CNPJ sob nº 21.366.890/0001-20, sediada na Rua Agai, S/N, Vila 

Quatro 0, Lote 19 Qdr 13, Paciencia, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 23.065-

620, vencedora dos itens 01, 02, 03, 12, 19, 20, 21 e 22, no valor total 

de R$ 37.266,44 (trinta e sete mil, duzentos e sessenta e seis reais e 

quarenta e quatro centavos); REFRIPENHA COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, nome fantasia: 

FORTALEZA REFRIGERAÇÃO, inscrita no CNPJ sob nº 

30.534.778/0001-41, sediada na rua Guaianezes, 213, Penha, Rio de 

Janeiro/RJ, CEP: 21.020-370, vencedora dos itens 13, 14, 23, 24, 25 e 

26, no valor total de R$ 42.696,00 (quarenta e dois mil, seiscentos e 

noventa e seis reais); JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, nome fantasia: JPC 

COMERCIO E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ sob nº 

31.423.546/0001-89, sediada na Avenida Dona Lavínia Brasil Grossi, 

77, Morado do Sol, Três Corações /MG, CEP: 37.418-052, vencedora 

dos itens 04, 05, 06, 07, 10, 11, 17 e 18, no valor total de R$ 

34.321,60 (trinta e quatro mil, trezentos e vinte e um reais e sessenta 

centavos). O valor total adjudicado é R$ 115.634,44 (cento e quinze 

mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). 

  

Arapiraca – AL, 02 de janeiro de 2023. 

  

JOSÉ LUCIANO BARBOSA DA SILVA 
Prefeito 

Publicado por: 
Isabela Kethelen Gomes Cavalcante Montes 

Código Identificador:0257E9D3 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA 

LEI Nº 3. 538 DE 17 DE JUNHO DE 2022 

 

LEI Nº 3. 538 DE 17 DE JUNHO DE 2022. 
  



Alagoas , 06 de Janeiro de 2023   •   Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas   •    ANO X | Nº 1959 

 

www.diariomunicipal.com.br/ama                                                                                63 

 

 Art. 69 - As organizações da sociedade civil divulgarão nos seus 

sítios eletrônicos oficiais e em locais visíveis de suas sedes sociais e 

dos estabelecimentos em que exerçam suas ações, desde a celebração 

das parcerias até cento e oitenta dias após a apresentação da prestação 

de contas final, as informações de que tratam oart. 11 da Lei nº 

13.019, de 2014. 

  

Parágrafo único - No caso de atuação em rede, caberá à Organização 

da Sociedade Civil celebrante divulgar as informações de que trata 

ocaput, deste artigo, inclusive quanto às Organizações da Sociedade 

Civil não celebrantes e executantes em rede. 

  

Art. 70 - A divulgação de campanhas publicitárias e programações 

desenvolvidas por organizações da sociedade civil nos termos doart. 

14 da Lei nº 13.019, de 2014, será posteriormente regulamentada, 

havendo necessidade. 

  

CAPÍTULO XI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
  

Art. 71 - Os convênios e instrumentos congêneres existentes na data 

de entrada em vigor daLei nº 13.019 de 2014 no 

Município,permanecerão regidos pela legislação em vigor ao tempo 

de sua celebração, sem prejuízo da aplicação subsidiária da Lei nº 

13.019, de 2014, e deste Decreto, a critério da Administração 

Municipal, naquilo em que for cabível, desde que em benefício do 

alcance do objeto da parceria. 

  

§ 1º- Os convênios e instrumentos congêneres de que trata ocaput, 

deste artigo, poderão ser prorrogados de ofício em caso de atraso na 

liberação dos recursos por parte da Administração Pública Municipal, 

hipótese em que a prorrogação corresponderá ao período equivalente 

ao atraso e será regida pela legislação em vigor ao tempo da 

celebração da parceria. 

  

§2º- Para atender ao disposto nocaput, deste artigo, poderá haver 

aplicaçãoda Seção IIdo Capítulo VII deste Decreto, a critério da 

Administração Municipal, para os convênios e instrumentos 

congêneres existentes na data da entrada em vigor daLei nº 13.019, de 

2014, que estejam em fase de execução de seu objeto ou que estejam 

em fase de análise de prestação de contas. 

  

Art. 72 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

  

Gabinete do Prefeito, Limoeiro de Anadia, 02 de janeiro de 2023. 

  

JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA 
Prefeito 

  

Publicado por: 
Lucas Camillo de Souza Santos 

Código Identificador:8C28803A 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO  

AVISO DE DISPENSA ELETRONICA DE LICITAÇÃO 

 

DISPENSA ELETRONICA Nº 01/2023. 

EXCLUSIVO ME/EPP 
  

OBJETO: Contratação de pessoa física para Confecção das 

vestimentas e acessórios para o Grupo Folclórico Quilombo. 

  

Os interessados(as) terão um prazo de 3 (Três) dias úteis, a partir da 

data desta publicação, para cadastrar sua proposta de preço via 

Sistema de Dispensa de licitação eletrônica (BNC). 

  

DISPONIBILIDADE DOS EDITAIS E INFORMAÇÕES: Sala de 

Licitações, localizada na praça Romão Gomes, 20, centro, Limoeiro 

de Anadia/AL, CEP:57260-000, de segunda á sexta-Feira das 8:00 ás 

14:00 horas, ou por solicitação via email através do endereço 

eletrônico setordecompras_limoeiro@hotmail.com ou site: 

htt://limoeirodeanadia.al.gov.br/; www.bnc.org.br. 

  

ABERTURA: 12 de Janeiro 2023, ÁS 9hrs:00min. 

 Limoeiro de Anadia/AL, 05 de Janeiro 2023. 

  

JESSICA CARTELIANE SOARES DA SILVA 
Agente Pública Responsável pelo Departamento de Compras  

 

Publicado por: 
Jessica Carteliane Soares da Silva 

Código Identificador:3C38A105 

 

ESTADO DE ALAGOAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR IZIDORO 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

EXTRATO DE CONTRATOS PE 021/2022 

 

EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Processo Administrativo nº 066.2022/001– Pregão Eletrônico nº 

021/2022 – Fundamentação Legal: Lei Federal nº 10.520/2002, 

Decreto Federal 10.024/2019, Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto 

Municipal nº 002/2021 – Objeto: Aquisição de insumos e correlatos, 

para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - 

Fornecedor Registrado: Ata de Registro de Preços nº 074/2022 - 

HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, 

EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, 

COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI, CNPJ nº 

18.252.904/0001-70, com o valor global de R$ 1.200,00 (um mil e 

duzentos reais), Ata de Registro de Preços nº 076/2022 - 

PHARMAPLUS LTDA, CNPJ nº 03.817.043/0001-52, com o valor 

global de R$ 74.154,00 (setenta e quatro mil cento e cinquenta e 

quatro reais), Ata de Registro de Preços nº 086/2022 - JOSÉ 

NERGINO SOBREIRA, CNPJ nº 63.478.895/0001-94, com o valor 

global de R$ 26.367,60 (vinte e seis mil e trezentos e sessenta e sete 

reais e sessenta centavos) - Vigência: 12 (doze) meses. 

 

Publicado por: 
Leylanny Marcelya da Rocha Almeida Farias 

Código Identificador:F3319B9D 

 

ESTADO DE ALAGOAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS 

PORTARIA Nº 007/2023 

 

(De 05 de janeiro de 2023) 

  

DISPÕES SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA 

MATERNIDADE E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, Estado de 

Alagoas, no uso de suas atribuições legais conferida pela Lei Orgânica 

do Município, Lei nº 099/90, de 05 de abril de 1990, artigo 43 e com 

base na Lei nº 188/95, de 31 de maio de 1995, artigo 217, conforme a 

Lei nº 8.213/91, de 24 de julho de 1991, Artigos 39,71 e 106 da 

Constituição Federal. 

  

RESOLVE 
  

Art.1º FICA concedida a LICENÇA MATERNIDADE, no período 

de aquisição de 28 de dezembro de 2022 a 27 de abril de 2023, à Sra. 

MARIA ALAINE DA SILVA SANTOS, inscrita no Cadastro de 

Pessoa Física – CPF nº ***.143.***-65, funcionária Pública Efetiva 

no cargo de Professora de 1º ao 5º, lotada na Secretaria Municipal de 

Educação. 

  

Art.2º A Licença MATERNIDADE de 120 (cento e vinte) dias, a 

servidora fará jus da remuneração integral. 

  

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com 

efeito retroativo a 28 (vinte e oito) de dezembro de 2022. Revogando 

a Portaria nº 006/2023, de 04 de janeiro de 2023. 
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 Dê Ciência; Publique-se; Registre-se; e Cumpra-se. 

  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARAGOGI, 

Estado de Alagoas, aos 05 (cinco) dias do mês de janeiro de 2023. 

  

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO  

Prefeito do Município de Maragogi, Estado de Alagoas 

 

Publicado por: 
Djalma Juvêncio Lucas Neto 

Código Identificador:461F1734 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS 

PORTARIA Nº 008/2023 

 

(de 02 de janeiro de 2023) 

  

EXONERAÇÃO: AGENTE PÚBLICO EM CARGO 

DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÃO 

DE CONFIANÇA NA ESFERA DA 

ADMINISTRATIVA DIRETA E INDIRETA, 

AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO 

MUNICÍPIO DE MARAGOGI-AL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, Estado de 

Alagoas, no uso de suas atribuições legais conferida pela Lei Orgânica 

Municipal nº 099/90, de 05 de abril de 1990, artigo 43, inciso II, pela 

Constituição Federal de 1988, e regida pela nova Estrutura 

Organizacional Administrativa do Município, Lei Municipal n° 

760/2022, de 20 de junho de 2022. 

  

RESOLVE 
  

Art.1º EXONERAR a senhora RAFAELA PEREIRA DE 

OLIVEIRA, inscrita no Cadastro de Pessoa Física – CPF nº 

***.543.***-56, para o Cargo de Provimento em Comissão de 

GERENTE EXECUTIVA DE SUPRIMENTO, Cargo em 

Comissão – CC4, subordinada à Secretaria Municipal de 

Administração e Gestão de Recursos Humanos. 

  

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

  

Dê Ciência; Publique-se; Registre-se; e cumpra-se. 

  

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, 

Estado de Alagoas, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2023. 

  

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO 
Prefeito do Município de Maragogi, Estado de Alagoas  

 

Publicado por: 
Djalma Juvêncio Lucas Neto 

Código Identificador:B5B7B212 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS 

PORTARIA Nº 009/2023 

 

(de 02 de janeiro de 2023) 

  

EXONERAÇÃO: AGENTE PÚBLICO EM CARGO 

DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÃO 

DE CONFIANÇA NA ESFERA DA 

ADMINISTRATIVA DIRETA E INDIRETA, 

AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO 

MUNICÍPIO DE MARAGOGI-AL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, Estado de 

Alagoas, no uso de suas atribuições legais conferida pela Lei Orgânica 

Municipal nº 099/90, de 05 de abril de 1990, artigo 43, inciso II, pela 

Constituição Federal de 1988, e regida pela nova Estrutura 

Organizacional Administrativa do Município, Lei Municipal n° 

760/2022, de 20 de junho de 2022. 

  

RESOLVE 
  

Art.1º EXONERAR a senhora MIDILAINE LAIS SILVA 

SANTOS, inscrita no Cadastro de Pessoa Física – CPF nº 

***.398.***-60, para o Cargo de Provimento em Comissão de 

GERENTE EXECUTIVA DE LOGÍSTICA, Cargo em Comissão – 

CC4, subordinada à Secretaria Municipal de Administração e Gestão 

de Recursos Humanos. 

  

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

  

Dê Ciência; Publique-se; Registre-se; e cumpra-se. 

  

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, 

Estado de Alagoas, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2023. 

  

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO 
Prefeito do Município de Maragogi, Estado de Alagoas  

 

Publicado por: 
Djalma Juvêncio Lucas Neto 

Código Identificador:1F5DE7F8 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS 

PORTARIA Nº 010/2023 

 

(De 02 de janeiro de 2023) 

  

EXONERAÇÃO: AGENTE PÚBLICO EM CARGO 

DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÃO 

DE CONFIANÇA NA ESFERA DA 

ADMINISTRATIVA DIRETA E INDIRETA, 

AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO 

MUNICÍPIO DE MARAGOGI-AL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, Estado de 

Alagoas, no uso de suas atribuições legais conferida pela Lei Orgânica 

Municipal nº 099/90, de 05 de abril de 1990, artigo 43, inciso II, pela 

Constituição Federal de 1988, e regida pela nova Estrutura 

Organizacional Administrativa do Município, Lei Municipal n° 

760/2022, de 20 de junho de 2022. 

  

RESOLVE 
  

Art.1º EXONERAR a senhora MORGANNA KISS DA ROCHA 

TAVARES, inscrita no Cadastro de Pessoa Física – CPF nº 

***.955.***-48, para o Cargo de Provimento em Comissão de 

GERENTE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, Cargo em 

Comissão – CC4, subordinada à Secretaria Municipal de Relações 

Institucionais. 

  

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

  

Dê Ciência; Publique-se; Registre-se; e cumpra-se. 

  

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, 

Estado de Alagoas, aos 02 (dias) dia do mês de janeiro de 2023. 

  

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO 
Prefeito do Município de Maragogi, Estado de Alagoas  

 

Publicado por: 
Djalma Juvêncio Lucas Neto 

Código Identificador:7A3FC2E3 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS 

PORTARIA Nº 011/2023 

 

(De 02 de janeiro de 2023) 

  

EXONERAÇÃO: AGENTE PÚBLICO EM CARGO 

DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÃO 

DE CONFIANÇA NA ESFERA DA 

ADMINISTRATIVA DIRETA E INDIRETA, 

AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO 

MUNICÍPIO DE MARAGOGI-AL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, Estado de 

Alagoas, no uso de suas atribuições legais conferida pela Lei Orgânica 

Municipal nº 099/90, de 05 de abril de 1990, artigo 43, inciso II, pela 

Constituição Federal de 1988, e regida pela nova Estrutura 

Organizacional Administrativa do Município, Lei Municipal n° 

760/2022, de 20 de junho de 2022. 

  

RESOLVE 
  

Art.1º EXONERAR o senhor EDVALDO DE SOUSA GOMES 

PALMEIRA, inscrito no Cadastro de Pessoa Física – CPF nº 

***.865.***-15, para o Cargo de Provimento em Comissão de 

INSPETOR DAS RONDAS OSTENSIVAS MUNICIPAIS, Cargo 

em Comissão – CC3, subordinado à Secretaria Especial de Proteção e 

Defesa Civil. 

  

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

  

Dê Ciência; Publique-se; Registre-se; e cumpra-se. 

  

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, 

Estado de Alagoas, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2023. 

  

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO 
Prefeito do Município de Maragogi, Estado de Alagoas  

 

Publicado por: 
Djalma Juvêncio Lucas Neto 

Código Identificador:891DB05C 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS 

PORTARIA Nº 012/2023 

 

(De 02 de janeiro de 2023) 

  

EXONERAÇÃO: AGENTE PÚBLICO EM CARGO 

DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÃO 

DE CONFIANÇA NA ESFERA DA 

ADMINISTRATIVA DIRETA E INDIRETA, 

AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO 

MUNICÍPIO DE MARAGOGI-AL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, Estado de 

Alagoas, no uso de suas atribuições legais conferida pela Lei Orgânica 

Municipal nº 099/90, de 05 de abril de 1990, artigo 43, inciso II, pela 

Constituição Federal de 1988, e regida pela nova Estrutura 

Organizacional Administrativa do Município, Lei Municipal n° 

760/2022, de 20 de junho de 2022. 

  

RESOLVE 
  

Art.1º EXONERAR a senhora THAIS PEREIRA DOS SANTOS, 

inscrita no Cadastro de Pessoa Física – CPF nº ***.721.***-09, para o 

Cargo de Provimento em Comissão de DIRETORA DE 

DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 

DO DESTINO, Cargo em Comissão – CC3, subordinada à Secretaria 

Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico. 

 Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

  

Dê Ciência; Publique-se; Registre-se; e cumpra-se. 

  

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, 

Estado de Alagoas, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2023. 

  

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO 
Prefeito do Município de Maragogi, Estado de Alagoas  

 

Publicado por: 
Djalma Juvêncio Lucas Neto 

Código Identificador:5E0EA1C9 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS 

DECRETO Nº 001/2023 

 

(De 05 de janeiro de 2023) 

  

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE TODOS 

OS OCUPANTES DE CARGOS EM 

PROVIMENTO DE COMISSÃO, DE FUNÇÕES 

GRATIFICADAS E DE CONFIANÇA DA 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DIRETA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, Estado de 

Alagoas, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 

Orgânica Municipal, Lei nº 099/90, de 05 de abril de 1990, artigo 43, 

inciso IV, e pela Constituição Federal. 

  

CONSIDERANDO, a Lei Municipal nº 779/2022, de 29 de 

dezembro de 2023, que alterou os arts. 18 e 19 da Lei Municipal nº 

760/2022, de 20 de junho de 2022, da Estrutura Organizacional 

Administrativa do Município de Maragogi, Estado de Alagoas, onde 

ficam estabelecidas as competências desses órgãos, fixa cargos 

comissionados, funções gratificadas e vencimentos;  

  

CONSIDERANDO que os ocupantes de Cargos Comissionados 

podem ser exonerados ad nuntum, conforme prever o art. 37, incisos 

II e V, da Constituição Federal; e 

  

CONSIDERANDO, por fim, o interesse público envolvido. 

  

DECRETA 
  

Art.1º FICAM exonerados todos os servidores ocupantes de Cargos 

de Provimento em Comissão, Função Gratificada e de Confiança 

enquadrados nos Cargos em Comissão do Terceiro Escalão (CC3), do 

Quarto Escalão (CC4) e do Quinto Escalão (CC5), de livre nomeação 

e exoneração, pertencentes a Administração direta demissíveis ad 

nutum deste poder Executivo Municipal. 

  

Parágrafo Único. Serão exonerados os ocupantes de Cargos em 

Comissão do Primeiro Escalão (CC1) e do Segundo Escalão (CC2) 

que por necessidade a reestruturação houve a renomeação na 

nomenclatura do cargo ou do código de classificação do escalão. 

  

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

  

Dê-se Ciência, Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

  

GABINETE DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL DE MARAGOGI, Estado de Alagoas, aos 05 (cinco) 

dias do mês de janeiro de 2023. 

  

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO 
Prefeito do Município de Maragogi, Estado de Alagoas  
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Publicado por: 
Djalma Juvêncio Lucas Neto 

Código Identificador:7D15AA37 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS 

DECRETO Nº 002/2023 

 

(De 05 de janeiro de 2023) 

  

INSTITUI O “PROGRAMA MUNICIPAL DE 

COMPRAS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI”, E 

REGULAMENTA O TRATAMENTO 

FAVORECIDO, DIFERENCIADO E 

SIMPLIFICADO PARA AS MICROEMPRESAS, 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, 

AGRICULTORES FAMILIARES, PRODUTORES 

RURAIS PESSOA FÍSICA, 

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS E 

SOCIEDADES COOPERATIVAS NAS 

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DE BENS, 

SERVIÇOS E OBRAS NO ÂMBITO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 

  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, Estado de 

Alagoas, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 

Orgânica Municipal, Lei nº 099/90, de 05 de abril de 1990, artigo 43, 

inciso IV, e pela Constituição Federal. 

  

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a Lei Municipal 

nº 361 de 22 de junho de 2010 e alterações, no tocante ao tratamento 

diferenciado a ser conferido às Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte nos procedimentos de aquisições dos órgãos e 

entidades do Poder Executivo Municipal; 

  

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar os procedimentos 

relacionados com o disposto nos arts. 42 a 45 e arts. 47 a 49 da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações; 

  

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de utilizar o poder de 

compra governamental em vista a fortalecer a economia interna do 

município e a ampliação do acesso às compras governamentais pelas 

microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores 

individuais, agricultor familiar, produtor rural pessoa física e 

sociedade cooperativa; 

  

CONSIDERANDO, conforme o regime adotado no processo 

licitatório e/ou compras diretas, deverá ser observado o disposto na 

Lei n 14.133, de 1° de abril de 2021; 

  

DECRETA: 
  

Art. 1º Nas contratações públicas de bens, serviços e obras, deverá ser 

concedido tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para 

microempresas e empresas de pequeno porte, agricultor familiar, 

produtor rural pessoa física, microempreendedor individual - MEI e 

sociedades cooperativas, nos termos do disposto neste Decreto, com 

objetivo de: 

  

I - promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito do 

Município de Maragogi; 

  

II – fomentar a geração de trabalho e renda no Município de 

Maragogi; 

  

III – incentivar a inovação tecnológica; 

  

IV – fomentar o desenvolvimento local. 

  

§1º Subordinam-se ao disposto neste Decreto, além dos órgãos da 

administração pública direta, os fundos especiais, as autarquias, as 

fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia 

mista e as demais entidades controladas direta e indiretamente pelo 

Município. 

 § 2º Para efeitos deste Decreto, considera-se: 

  

I - âmbito local - limites geográficos do Município onde será 

executado o objeto da contratação; 

  

II - âmbito regional – será utilizado como parâmetro o Decreto 

estadual nº 30.157, de 29 de janeiro de 2014, alterado pelo Decreto n° 

33.446, de 23 de maio de 2014 que institui as regiões de planejamento 

do Estado de Alagoas, de acordo com art.1°, inciso I. 

  

III - microempresa ou empresa de pequeno porte se dará nos termos 

doart. 3º,caput,incisos IeII, e§ 4º da Lei Complementar nº 123, de 

2006; 

  

IV - agricultor familiar se dará nos termos daLei nº 11.326, de 24 de 

julho de 2006; 

  

V - produtor rural pessoa física se dará nos termos daLei nº 8.212, de 

24 de julho de 1991; 

  

VI - microempreendedor individual se dará nos termos do§ 1º do art. 

18-A da Lei Complementar nº 123, de 2006; e 

  

VII - sociedade cooperativa se dará nos termos doart. 34 da Lei nº 

11.488, de 15 de junho de 2007, e doart. 4º da Lei nº 5.764, de 16 de 

dezembro de 1971. 

  

§ 3º Admite-se a adoção de outro critério de definição de âmbito local 

e regional, justificadamente, em edital, desde que previsto em 

regulamento específico do órgão ou entidade contratante e que atenda 

aos objetivos previstos no art. 1º. 

  

§4º Para fins do disposto neste Decreto, serão beneficiados pelo 

tratamento favorecido apenas o produtor rural pessoa física e o 

agricultor familiar conceituado naLei nº 11.326, de 24 de julho de 

2006, que estejam em situação regular junto à Previdência Social e ao 

Município e tenham auferido receita bruta anual até o limite de que 

trata oinciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

  

§ 5º Deverá ser exigida do licitante a ser beneficiado a declaração, sob 

as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, 

microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, agricultor 

familiar ou sociedade cooperativa, o que o tornará apto a usufruir do 

tratamento favorecido estabelecido nosart. 42 ao art. 49 da Lei 

Complementar nº 123, de 2006. 

  

CAPÍTULO I 

DO PROGRAMA DE COMPRAS 
  

Art. 2º Passa a compor às ações governamentais do "Programa de 

Compras Governamentais do Município de Maragogi", com o 

objetivo de fortalecer as compras públicas municipais com foco nas 

Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e 

Microempreendedores Individuais – MEI, agricultores familiares, 

produtores rurais pessoa física, sociedades cooperativas nas 

contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da 

administração pública municipal. 

  

Parágrafo único. O Programa será coordenado pela Secretaria de 

Planejamento, Orçamento, Gestão e Patrimônio do Município de 

Maragogi. 

  

Art. 3º O Programa de Compras terá por finalidades: 

  

I – ampliar a participação dos pequenos negócios nas compras 

públicas municipais; 

  

II – promover capacitações periódicas dos gestores, pregoeiros e 

empresários de pequenos negócios locais e agricultores familiares, de 

modo a facilitar e ampliar o acesso ao mercado para este segmento 

empresarial; 
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III – promover canais eficientes de comunicação entre os micros e 

pequenos negócios locais e a Administração Pública Municipal; 

  

IV – gerar informações gerenciais e indicadores de acompanhamento. 

  

Art. 4º Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para 

pronta entrega ou para a locação de materiais, não será exigida do 

microempreendedor individual, microempresa ou da empresa de 

pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último 

exercício social. 

  

Art. 5º A Secretaria de Planejamento, Orçamento, Gestão e 

Patrimônio do Município de Maragogi será o órgão coordenador do 

planejamento anual das compras de bens e serviços da Administração 

Direta e Indireta do Município, de modo a possibilitar a mais ampla 

participação dos signatários deste Decreto, locais e regionais nos 

processos licitatórios. 

  

Art. 6º Caberá à Secretaria de Planejamento, Orçamento, Gestão e 

Patrimônio do Município de Maragogi a promoção de capacitações 

exclusivas para os gestores, servidores, membros de comissões de 

licitações, pregoeiros e técnicos envolvidos com os procedimentos 

relacionados às compras dos pequenos negócios. 

  

Art. 7º A Secretaria de Planejamento, Orçamento, Gestão e 

Patrimônio do Município de Maragogi será o órgão municipal 

responsável por todas as ações de promoção e capacitação voltada aos 

pequenos negócios locais interessados em estabelecer com o 

Município contratações públicas. 

  

Parágrafo único. A Secretaria de Planejamento, Orçamento, Gestão e 

Patrimônio do Município de Maragogi incluirá na Sala do 

Empreendedor os serviços de orientação para Compras Públicas 

Municipal. 

  

Art.8º A Secretaria de Planejamento, Orçamento, Gestão e 

Patrimônio do Município de Maragogi deverá instituir cadastro 

próprio, de acesso livre, ou adequar os eventuais cadastros existentes, 

para identificar os microempreendedores individuais, as 

microempresas, as empresas de pequeno porte, as sociedades 

cooperativas, e demais beneficiados deste Decreto, sediados 

regionalmente, juntamente com suas linhas de fornecimento, de modo 

a possibilitar a notificação das licitações e facilitar a formação de 

parcerias e as subcontratações. 

  

Parágrafo Único. A Secretaria de Planejamento, Orçamento, Gestão 

e Patrimônio do Município de Maragogi, deverá auxiliar o Centro de 

Empreendedorismo de Inovação na instituição e manutenção do 

cadastro de que trata o caput deste artigo. 

  

Art. 9º Cabe à Secretaria de Planejamento, Orçamento, Gestão e 

Patrimônio do Município de Maragogi adaptar o sítio eletrônico, de 

modo a promover uma maior facilidade na busca das licitações 

destinadas aos pequenos negócios. 

  

Art. 10 Compete à Secretaria de Planejamento, Orçamento, Gestão e 

Patrimônio do Município de Maragogi, em conjunto com a Secretaria 

Municipal de Finanças, definir indicadores de acompanhamento do 

Programa Compras. 

  

CAPÍTULO II 

DO TRATAMENTO DIFERENCIADO CONFERIDO ÀS 

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

Seção I 

Das Regras Especiais de Habilitação 
  

Art.11Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade 

fiscal e trabalhista de microempresa, empresa de pequeno porte, 

agricultor familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor 

individual - MEI e sociedade cooperativa que se enquadrem nos 

termos da Lei Complementar nº 123/06, será assegurado o prazo de 

cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da 

documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito 

e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 

de negativas. 

  

§ 1º Para aplicação do disposto no caput, o prazo para a regularização 

fiscal e trabalhista será contado a partir: 

  

I - da divulgação do resultado da fase de habilitação, na licitação na 

modalidade pregão e nas regidas pelo Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas sem inversão de fases; ou 

  

II - da divulgação do resultado do julgamento das propostas, nas 

modalidades de licitação previstas na Lei nº 8666/93, e nas regidas 

pelo Regime Diferenciado de Contratações Públicas com inversão de 

fases. 

  

§ 2º A prorrogação do prazo previsto no caput poderá ser concedida, a 

critério da administração pública, desde que requerida pelo licitante, 

mediante apresentação de justificativa. 

  

§ 3º A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame 

ocorrerá após os prazos de regularização fiscal e trabalhista de que 

tratam o caput e o § 1º. 

  

§ 4º A não regularização da documentação no prazo previsto no caput 

e parágrafo segundo implicará decadência do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, sendo facultado à administração pública convocar 

os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 

licitação. 

  

Seção II 

Do Empate Ficto 
  

Art. 12 Nas licitações será assegurado, como critério de desempate, 

de acordo com o art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, preferência 

de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte e 

microempreendedores individuais. 

  

§ 1º Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas 

apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno porte e 

microempreendedores individuais sejam iguais ou até 10% (dez por 

cento) superiores à proposta melhor classificada, ressalvado o 

disposto no § 2º. 

  

§ 2º Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no 

§ 1º será igual ou até 5% (cinco por cento) superior ao menor preço. 

  

§ 3º O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor 

oferta válida não tiver sido apresentada por microempresa, empresa de 

pequeno porte ou microempreendedor individual. 

  

§ 4º A preferência de que trata o caput será concedida da seguinte 

forma: 

  

I - ocorrendo o empate, a microempresa, empresa de pequeno porte ou 

microempreendedor individual melhor classificado poderá apresentar 

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

situação em que será adjudicado o objeto em seu favor; 

  

II - na hipótese da não contratação da microempresa, empresa de 

pequeno porte ou microempreendedor, na forma do inciso I, serão 

convocados os remanescentes que se enquadrem em situação de 

empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; e 

  

III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas 

microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores 

individuais que se encontrem em situação de empate, será realizado 

sorteio entre eles para que se identifique aquele que primeiro poderá 

apresentar melhor oferta. 

  

§ 5º Não se aplica o sorteio disposto no inciso III quando, por sua 

natureza, o procedimento não admitir o empate real, como acontece na 

fase de lances do pregão, em que os lances equivalentes não são 
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considerados iguais, sendo classificados conforme a ordem de 

apresentação pelos licitantes. 

  

§ 6º No caso do pregão, a microempresa, empresa de pequeno porte 

ou o microempreendedor individual melhor classificado será 

convocado para apresentar proposta de preço inferior à de menor 

preço classificada, em situação de empate, no prazo máximo de 05 

(cinco) minutos, por item em situação de empate, após o encerramento 

dos lances, sob pena de preclusão. 

  

§ 7º Nas demais modalidades de licitação, o prazo para os licitantes 

apresentarem nova proposta será estabelecido pelo órgão ou pela 

entidade contratante e estará previsto no instrumento convocatório. 

  

§ 8º Nas licitações do tipo técnica e preço, o empate será aferido 

levando em consideração o resultado da ponderação entre a técnica e 

o preço na proposta apresentada pelos licitantes, sendo facultada à 

microempresa, à empresa de pequeno porte, ou ao 

microempreendedor individual melhor classificado a possibilidade de 

apresentar proposta de preço inferior, nos termos do regulamento. 

§ 9º Na hipótese da não contratação nos termos previstos neste artigo, 

o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 

vencedora do certame. 

  

Seção III 

Das Condições Especiais de Participação 
  

Art. 13 Para o cumprimento do disposto neste decreto a administração 

pública municipal adotará as regras previstas na Lei Complementar nº 

123, de 14/12/2006, e alterações, em especial àquelas constantes dos 

artigos 42 a 49, bem como em normas regulamentares que prevejam 

tratamento diferenciado e simplificado para os microempreendedores 

individuais, as microempresas e empresas de pequeno porte, 

especialmente: 

  

I - comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, somente para 

efeito de assinatura do contrato; 

  

II - preferência de contratação em caso de empate, como disciplinado 

no artigo 44 da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006; 

  

III - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à 

participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens 

ou lotes de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta 

mil reais); 

  

IV - em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de 

obras e serviços, poderá exigir dos licitantes a subcontratação de 

microempreendedores individuais, microempresa ou empresa de 

pequeno porte; 

  

V - em certames para aquisição de bens de natureza divisível, deverá 

haver cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a 

contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. 

Parágrafo único. A condição de microempresa ou empresa de 

pequeno porte local ou regional será verificada no momento em que o 

servidor responsável pela condução do certame tiver acesso aos atos 

constitutivos nos processos licitatórios exclusivos previstos no inciso 

III deste artigo e nas cotas de até 25% (vinte e cinco por cento) 

previstas no inciso V. 

  

Art. 14 Nas licitações para contratação de serviços e obras, os órgãos 

e as entidades contratantes poderão estabelecer, nos instrumentos 

convocatórios, a exigência de subcontratação de 

microempreendedores individuais, microempresas ou empresas de 

pequeno porte, conforme inciso IV, art.13, sob pena de rescisão 

contratual, sem prejuízo das sanções legais, determinando: 

  

I - o percentual mínimo a ser subcontratado e o percentual máximo 

admitido, a serem estabelecidos no edital, sendo vedada a sub-rogação 

completa ou da parcela principal da contratação; 

  

II - que as empresas a serem subcontratadas sejam indicadas e 

qualificadas pelos licitantes com a descrição dos bens e serviços a 

serem fornecidos e seus respectivos valores; 

  

III - que, no momento da habilitação e ao longo da vigência 

contratual, seja apresentada a documentação de regularidade fiscal e 

trabalhista das empresas subcontratadas, sob pena de rescisão, 

aplicando-se o prazo para regularização previsto no presente Decreto; 

  

IV - que a empresa contratada comprometa-se a substituir a 

subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de 

extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente 

subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou 

entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções 

cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em 

que ficará responsável pela execução da parcela originalmente 

subcontratada; e 

  

V - que a empresa contratada responsabilize-se pela padronização, 

pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela 

qualidade da subcontratação. 

  

§ 1º Deverá constar do instrumento convocatório que a exigência de 

subcontratação não será aplicável quando o licitante for: 

  

I – microempreendedor individual, microempresa ou empresa de 

pequeno porte; 

  

II - consórcio composto em sua totalidade por microempresas e 

empresas de pequeno porte, respeitado o disposto noart. 33 da Lei nº 

8.666, de 1993; e 

  

III - consórcio composto parcialmente por microempresas ou 

empresas de pequeno porte com participação igual ou superior ao 

percentual exigido de subcontratação. 

  

§ 2º Não se admite a exigência de subcontratação para o fornecimento 

de bens, exceto quando estiver vinculado à prestação de serviços 

acessórios. 

  

§ 3º O disposto no inciso II docaputdeverá ser comprovado no 

momento da aceitação, na hipótese de a modalidade de licitação ser 

pregão, ou no momento da habilitação, nas demais modalidades, sob 

pena de desclassificação. 

  

§ 4º É vedada a exigência no instrumento convocatório de 

subcontratação de itens ou parcelas determinadas ou de empresas 

específicas. 

  

§ 5º Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas 

serão destinados diretamente às microempresas e empresas de 

pequeno porte subcontratadas. 

  

§ 6º São vedadas: 

  

I - a subcontratação das parcelas de maior relevância técnica, assim 

definidas no instrumento convocatório; 

  

II - a subcontratação de microempresas e empresas de pequeno porte 

que estejam participando da licitação; e 

  

III - a subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno 

porte que tenham um ou mais sócios em comum com a empresa 

contratante. 

  

Art. 15 Nas licitações para a aquisição de bens de natureza divisível, e 

desde que não haja prejuízo para o conjunto ou o complexo do objeto, 

os órgãos e as entidades contratantes deverão reservar cota de até 25% 

(vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de 

microempresas e empresas de pequeno porte, conforme inciso V, 

artigo 13 do presente Decreto. 
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§ 1º O disposto neste artigo não impede a contratação das 

microempresas ou das empresas de pequeno porte na totalidade do 

objeto. 

  

§ 2º O instrumento convocatório deverá prever que, na hipótese de 

não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada 

ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes 

remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da 

cota principal. 

  

§ 3º Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a 

contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço. 

  

§ 4º Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por entregas 

parceladas, o instrumento convocatório deverá prever a prioridade de 

aquisição dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em 

que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as 

condições do pedido, justificadamente. 

  

§ 5º Não se aplica o benefício disposto neste artigo quando os itens ou 

os lotes de licitação possuírem valor estimado de até R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais), tendo em vista a aplicação da licitação exclusiva. 

  

Art. 16 Poderá ser concedida, justificadamente, prioridade de 

contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas 

local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor 

preço válido, nos seguintes termos: 

  

I - a prioridade será para as microempresas e empresas de pequeno 

porte sediadas no Município de Maragogi; 

  

II - não tendo microempresas e empresas de pequeno porte sediadas 

no Município de Maragogi, cuja proposta esteja no limite de 10% (dez 

por cento) previsto neste parágrafo, a prioridade poderá ser dada para 

as microempresas e empresas de pequeno porte regionais e, em último 

caso, aquelas sediadas em demais municípios, situados no Estado de 

Alagoas. 

  

III - na hipótese da não contratação das referidas empresas de 

pequeno porte sediada local, regionalmente ou no Estado de Alagoas, 

serão convocadas as remanescentes na ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito; 

  

IV - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local, e assim 

sucessivamente, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

  

V - nas licitações a que se refere o art.15, a prioridade será aplicada 

apenas na cota reservada para contratação exclusiva de microempresas 

e empresas de pequeno porte; 

  

VI - nas licitações com exigência de subcontratação, a prioridade de 

contratação prevista neste artigo somente será aplicada se o licitante 

for microempresa ou empresa de pequeno porte sediada local ou 

regionalmente ou for um consórcio ou uma sociedade de propósito 

específico, formada exclusivamente por microempresas e empresas de 

pequeno porte sediadas local ou regionalmente; 

  

VII - quando houver propostas beneficiadas com as margens de 

preferência para produto nacional em relação ao produto estrangeiro 

previstas noart. 3º da Lei nº 8.666, de 1993, a prioridade de 

contratação prevista neste artigo será aplicada exclusivamente entre as 

propostas que fizerem jus às margens de preferência, de acordo com 

os Decretos de aplicação das margens de preferência, observado o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento) estabelecido pelaLei nº 8.666, 

de 1993; e 

  

VIII - a aplicação do benefício previsto neste inciso e do percentual 

da prioridade adotado, limitado a 10% (dez por cento), deverá ser 

motivada, nos termos dosarts. 47e48, § 3º, da Lei Complementar nº 

123, de 2006. 

  

Art. 17 Não se aplica o disposto nos arts. 13, inciso III; 14 e 15, 

quando: 

  

I - não houver o mínimo de três fornecedores competitivos 

enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte 

sediadas local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências 

estabelecidas no instrumento convocatório; 

  

II - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e 

as empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração 

pública ou representar prejuízo ao conjunto ou ao complexo do objeto 

a ser contratado, justificadamente; 

  

III - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dosarts. 

24e25 da Lei nº 8.666, de 1993, excetuadas as dispensas tratadas pelos 

incisos I e II docaputdo referido art. 24, nas quais a compra deverá ser 

feita preferencialmente por microempresas e empresas de pequeno 

porte, observados, no que couber, os incisos I, II e IV docaputdeste 

artigo; ou 

  

IV - o tratamento diferenciado e simplificado não for capaz de 

alcançar, justificadamente, pelo menos um dos objetivos previstos no 

art. 1º. 

  

Parágrafo único. Para o disposto no inciso II docaput, considera-se 

não vantajosa a contratação quando: 

  

I - resultar em preço superior ao valor estabelecido como referência; 

ou 

  

II - a natureza do bem, serviço ou obra for incompatível com a 

aplicação dos benefícios. 

  

Art. 18Apenas o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá expedir 

normas complementares à execução do disposto neste Decreto. 

  

Art. 19 O disposto neste Decreto se aplica aos consórcios formados 

exclusivamente por microempresas e empresas de pequeno porte, 

desde que a soma das receitas brutas anuais não ultrapassem o limite 

previsto noinciso II docaputdo art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

  

Art.20 Este Decreto entra em vigor 30 (trinta) dias após a sua 

publicação. 

  

Parágrafo único. Não se aplica o disposto neste Decreto aos 

processos com instrumentos convocatórios publicados antes da data 

de sua entrada em vigor. 

  

Art. 21 Revogam-se as demais disposições em contrário. 

  

Dê-se Ciência, Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

  

GABINETE DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL DE MARAGOGI, Estado de Alagoas, aos 05 (cinco) 

dias do mês de janeiro de 2023. 

  

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO 
Prefeito do Municipio de Maragogi, 

Estado de Alagoas  

Publicado por: 
Djalma Juvêncio Lucas Neto 

Código Identificador:C8491609 
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