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PODER EXECUTIVO 

EXPEDIENTE 

 

O Diário Oficial do Município de João Lisboa, 

veiculado exclusivamente na forma eletrônica, 

é uma publicação da entidade da 

Administração Direta deste Município, sendo 

referida entidade inteiramente responsável 

pelo conteúdo aqui publicado.  

 

ACERVO 

 

As edições do Diário Oficial Eletrônico de 

João Lisboa poderão ser consultadas através 

da internet, por meio do seguinte endereço 

eletrônico: joaolisboa.ma.gov.br. Para 

pesquisa por qualquer termo e utilização de 

filtros, acesse joaolisboa.ma.gov.br/diario As 

Consultas e pesquisas são de acesso gratuito e 

independente de qualquer cadastro. 

 

ENTIDADE 

 

Prefeitura Municipal de João Lisboa – MA  

CNPJ: 01.000.300/0001-10 

Av. Imperatriz, Nº 1331– Centro 

Site: joaolisboa.ma.gov.br 

Diário: joaolisboa.ma.gov.br/diario 

SUMÁRIO: 

TERCEIROS 
 

AVISO DE LICITAÇÃO--------------------------------N°002 

EXTRATO DE ADITIVO-------------------------------N°002 

DECRETO N°057/2020---------------------------------N°002 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

NOTA: Assinado eletronicamente conforme art. 2º da Lei nº 023 de 19 de Dezembro de 2017 

2 
 

SEGUNDA - FEIRA, 21 DE SETEMBRO DE 2020                           D. O. M EXECUTIVO                                    04 PÁGINAS  

TERCEIROS 

 

PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA 

MUNCIPAL DE JOÃO LISBOA (MA) PREGÃO 

PRESENCIAL nº 028/2020 

A Prefeitura Municipal de João Lisboa – MA, por seu 

Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para 

conhecimento de todos que realizará licitação na 

MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor 

Preço por Item. OBJETO: Locação de equipamentos e 

máquinas pesadas com operador. BASE LEGAL: Lei 

nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 03/2011, Decreto 

Municipal nº 10/2017, Lei nº 8.666/93 e as condições 

do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes 

Proposta e Habilitação: às 08:00 horas do dia 06 de 

Outubro de 2020. O Edital e seus anexos poderão ser 

consultados e obtidos gratuitamente por meio do site 

www.joaolisboa.ma.gov.br ou por meio de solicitação 

ao Pregoeiro em dias úteis, das 08:00 hs às 12:00 hs, na 

sede da Comissão Permanente de Licitações sito na Av. 

Imperatriz nº 1331, Centro, João Lisboa – MA, 

mediante o pagamento do valor de R$ 20,00 (vinte 

reais), a ser recolhido através de Documento de 

Arrecadação Municipal – DAM. MARCOS VENÍCIO 

VIEIRA LIMA - PREGOEIRO 
 

EXTRATO DE ADITIVO 

 

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA 

MUNICIPAL DE J OÃO LISBOA 

EXTRATO DO CONTRATO PRIME IRO 

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº  

04 .05 .33 /2020  CONTRATANTE:  

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO 

LISBOA CONTRATADO:  CENTRO SOCIAL 

PROJETO MÃOS AMIGAS DE JOÃO LISBOA – 

CESPROMA.  OBJETO:  AQUISIÇÃO 

EMERGENCIAL DE MÁSCARAS DE TECIDO 

REUTILIZÁVEL E AVENTAIS DESCARTÁVEIS, 

PARA AUXILIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE 

CONTROLE E PREVENÇÃO DO NOVO 

CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE 

JOÃO LISBOA (MA) NO MUNICÍPIO DE 

JOÃO LISBOA (MA).  CLÁUSULA 

PRIMEIRA -  DO OBJETO.  O presen te  

termo ad i t i vo  tem co mo objeto  a  

PRORROGAÇÃO d a vigência  do  Contrato  

f i rmado en t re  as  p ar t es  em 04/05/2020 ,  nos  

termos previs to s  em sua CLÁUSULA 

QUARTA.  CLÁUSULA SEGUNDA -  DA 

PRORROGAÇÃO. Pelo  presen te  t ermo  

ad i t i vo ,  f ica  pro rro gad a  a  v igênc ia  do  

Contrato  a t é  04 /11 /2020 ,  co m fundamento  

legal  no  a r t i go  57  da Lei  n . º  8 .666/93 .  

CLÁUSULA TERCEIRA –  DA DOTAÇÃO 

ORÇAMENTARIA.  As d espesas  decorren tes  

des t e  cont ra to  cor re rão  à  conta  dos  

seguin t es  r ecur sos:  10.122.0003.2-136 - 

Enfrentamento da Emergência Covid-19 

3.3.90.30.00.00 – Material de consumo.  

CLÁUSULA QUARTA –  DA 

RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS.  F icam 

rat i f icadas  as  demai s  c l áusu las  e  condições  

es t abe lecidas  no  cont ra to  in ic ia l ,  f i rmado  

en t re  as  p ar t es .  JOÃO LISBOA (MA),  03  

DE AGOSTO DE 2020  –  WILKA 

GABRIELLE DE VASCONCELOS SOUS A 

–  SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE .  

 

DECRETO MUNICPAL N°057/2020 

 

DECRETO Nº 057, DE 01 DE SETEMBRO DE 

2020 
 

TORNA PÚBLICO O CADASTRO CULTURAL DO 

MUNICIPIO DE JOÃO 

LISBOA E DÁ OUTRAS  PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO 

LISBOA no exercício das suas 

atribuições legais que lhes são conferidas e, 

CONSIDERANDO o artigo 215 da Constituição da 

República, 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; 

CONSIDERANDO a Lei Federal n. 14.017, de 29 de 

junho de 2020, que prevê a disponibilização de renda 

emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras 

da cultura e que demanda a inscrição dos futuros 

beneficiados em cadastro ou sistema de governo, 

incluindo o cadastro Municipal de Cultura; 

DECRETA:  

Art. 1º. Torna público o Cadastro Cultural de João 

Lisboa - CCJL, mantido pela Secretaria de Cultura, 

como fonte de dados voltados ao mapeamento da 

cadeia produtiva da cultura em João Lisboa, bem como 

cadastro necessário ao acesso às modalidades de 

fomento implementadas com recursos provenientes dos 

mecanismos de financiamento público previstos Lei 

Federal, de 29 de junho de 2020.   

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 de 

João Lisboa - CCJL, a qualquer tempo, todos os 

agentes e espaços culturais de João Lisboa que exerçam 

atividade relativa à produção, difusão ou fornecimento 

de bens ou serviços culturais necessários à cadeia 

produtiva.  

Art. 4º. Para fins deste Decreto, considera-se:  

 

I. Agente Individual (Pessoa Física): artista, 

produtor, gestores e todos os atores culturais 

autônomos que se relacionam com as práticas 

culturais; 

II. Agente Coletivo: grupos, trupes, companhias, 

organizações culturais comunitárias, povos 

originários, instituições, entidades, empresas 

e coletivos artísticos, das mais diversas 

http://www.joaolisboa.ma.gov.br/
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linguagens, com ou sem personalidade 

jurídica; 

III. Ponto de Cultura: entidades sem fins 

lucrativos, grupos ou coletivos com ou sem 

constituição jurídica, de natureza ou 

finalidade cultural, que desenvolvam e 

articulem atividades culturais continuadas em 

suas comunidades ou territórios;  

IV. Pontos de Cultura: entidade cultural, ou 

instituição pública de ensino que articula um 

conjunto de outros pontos ou iniciativas 

culturais, desenvolvendo ações de 

mobilização, formação, mediação e 

articulação de uma determinada rede de 

pontos de cultura e demais iniciativas 

culturais sejam em âmbito territorial ou em 

um recorte temático e identitário; 

V. Espaços Culturais: consistem tanto em 

instituições formais como espaços 

alternativos, como teatros, salas de cinema, 

centros culturais, casas de leitura e escrita, 

bibliotecas comunitárias, escolas de arte, 

locais de interesse turísticos, galerias de arte, 

pontos de exposição e comercialização de 

produtos e bens culturais entre outros.  

Art. 5º. O cadastramento é livre, gratuito e 

colaborativo, feito, a qualquer tempo, através do 

preenchimento obrigatório das seguintes informações:  

I. Nome / Razão Social;   

II. Nome Artístico /Nome Fantasia;   

III. CPF / CNPJ;   

IV. Data de Nascimento / Data de Expedição

 CNPJ;   

V. E‐mail;   

VI. Endereço Completo;   

VII. Telefone;   

VIII. Redes Sociais, site e blog (link);   

IX. Área de Atuação Cultural;   

X. Registro Profissional na área cultural;   

XI.  Integra algum Coletivo;  

XII. Integra algum Espaço / Equipamento / I

nstituição Cultural;   

XIII. Origens da Renda Financeira;   

XIV. Vínculo Empregatício, considerando a ár

ea de atuação;   

XV. Benefício Previdenciário ou Assistencial

, seguro‐ desemprego ou de outro progra

ma de transferência de renda federal que

 não seja o  Bolsa Família; 

XVI. Minicurrículo.  

 

 Parágrafo único – Cada agente cultural poderá se 

cadastrar mais de uma vez, como agente individual e 

agente coletivo, além de associar ao seu perfil projetos 

e espaços culturais.  

Art. 6º. O preenchimento das informações contidas no 

formulário é de inteira responsabilidade do declarante e 

a retidão das mesmas é de responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Cultura. Ao participar deste 

Cadastro Cultural, o declarante autoriza a divulgação 

dos seus dados pela Prefeitura Municipal de João 

Lisboa.  

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. 

 Art. 8º. O cadastro com os inscritos será publicado 

diariamente em Boletim Oficial do município, por meio 

de Portaria do Prefeito.  

Art. 9º. O uso dos dados existentes no CCJL será 

mantido até que seja implementado o Mapa Cultural de 

João Lisboa, uma plataforma de Informações e 

Indicadores Culturais, que reunirá e disponibilizará 

dados e informações culturais sistematizados sobre 

bens, serviços, infra-estrutura, investimentos, acesso, 

produção, consumo, agentes, programas, instituições e 

gestão pública, entre outros empreendimentos culturais.     

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.  

Art. 11. Revogam-se as disposições ao contrário. 

JAIRO MADEIRA DE COIMBRA 

Prefeito Municipal 
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Estado do Maranhão 

  Município de João Lisboa 
 

 DIÁRIO OFICIAL   

Executivo 
Secretaria Municipal de Administração 

AV. Imperatriz, 1331, Bairro Centro CEP: 65922-000 – João Lisboa – MA - CEP: 65922-000,  

Diário.oficial@joaolisboa.ma.gov.br 

 

Jairo Madeira De Coimbra 

Prefeito Municipal 

Evilásio Carvalho Da Silva 

Secretario Municipal de Administração E Modernização 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário Oficial Eletrônico, observe atentamente as instruções 

abaixo: 

 

a) Edição dos textos enviados a Diário por e-mail; 

b) Medida da página – 17 cm de largura e 25 cm de altura;  

c) Editor de texto padrão: Word for Windows – Versão 6 ou Superior;  

d) Tipo de fonte: Times New Roman;  

e) Tamanho da letra: 9;  

f) Entrelinhas simples;  

g) Excluir linhas em branco;  

h) Tabelas/quadrados sem linhas de grade ou molduras;  

i) Havendo erro na publicação, o usuário poderá manifestar reclamação por escrito até 30 dias após a circulação do 

Diário Oficial Eletrônico;  

j) Se o erro for proveniente de falha do setor de publicação, a matéria será republicada sem ônus para o cliente, em 

caso de erro proveniente do email enviado, o ônus da retificação ficará a cargo do cliente;  

k) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas 

 

 
 
 

Assinatura Digital 
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NORMAS DE PUBLICAÇÃO 

Informações: Diário.oficial@joaolisboa.ma.gov.br 
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