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AVISO DE ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2021

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - CPL/APICUM AÇU-MA
REFERÊNCIA: Processo Adm. nº 77/2021
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação
de estradas vicinais, na zona rural no Município de Apicum Açu/MA.
AMPARO LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações.
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias.
VALOR GLOBAL - R$ 476.362,84 (quatrocentos e setenta e seis mil trezentos e sessenta e
dois reais e oitenta e quatro centavos).

A comissão Permanente de Licitação - CPL/APICUM AÇU, no uso das atribuições
legais que lhe são conferidas pela Portaria nº 025 de 04 de janeiro de 2021 e tendo em
vista a Ata de licitação acostada ao processo, resolve adjudicar o objeto acima especificado
a empresa L. MESQUITA BRASIL - ME, CNPJ Nº 11.660.092/0001-52/0001-96.

Sugerimos o encaminhamento do presente processo à consideração da
autoridade superior, para fins de homologação, observando as formalidades legais.

Apicum Açu-MA, 19 de maio de 2021.
ADRIANA AGUIAR BATISTA NONATO

Presidente da CPL

FÁBIO FARAH BORRALHO
Membro

SANDOELSO GATINHO
Membro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO n.º 002/2021. PARTES:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL/MA e BANCO DO BRASIL S/A sob CNPJ sob o n.º
00.000.000/0001-91, representada pela Agência do Setor Público Maranhão, situada na
Avenida Carlos Cunha, n.º 100, Jaracati, São Luís/MA. ESPÉCIE: Termo de Ratificação.
OBJETO: Contratação de instituição financeira para a prestação de serviços bancários de
recolhimento de tributos e demais receitas públicas devidas ao Município de Bacabal. DO
VALOR: O município pagará o valor unitário de R$ 1,70 (um real e setenta centavos) por
guia de recebimento de arrecadação pelo período de 12 (doze) meses. ASSINATURA: 16 de
junho de 2021. FONTES DE RECURSOS: 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS;
04.123.0035.2033 - MANUT. COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA; 3.3.90.39.00
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. Bacabal/MA, 16 de junho de 2021.
EDVAN BRANDÃO DE FARIAS - Prefeito Municipal de Bacabal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 16/2021

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Brejo, Estado do Maranhão, torna
público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º
10.520/02, Decreto 10.024/19, Decreto Municipal n.º 010/2017 e subsidiariamente as
disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade
Pregão, em sua forma Eletrônica, do tipo menor preço, por item, para Registro de Preço
para futura Contratação de empresa especializada para fornecimento de combustível para
funcionamento da frota de veículos das Secretarias Municipais de Brejo/MA, que se
realizará no dia 29 de junho de 2021, ás 09:00 horas (horário de Brasília), através do uso de
recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.br,
sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente
de Licitação, situada na Avenida Luís Domingues, 95, Centro, Brejo - MA.

O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de
Compras Públicas - endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br.
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 3472-0019, das
08:00 as 12:00hs.

Brejo-MA, 14 de junho de 2021
MAGNO SOUZA DOS SANTOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 17/2021

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Brejo, Estado do Maranhão,
torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º
10.520/02, Decreto 10.024/19, Decreto Municipal n.º 010/2017 e subsidiariamente as
disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade
Pregão, em sua forma Eletrônica, do tipo menor preço, por lote disputado por item, para
Registro de Preço para futura Contratação de Serviços Contínuos de Manutenção
Preventiva e Corretiva para Pequenos Reparos nos Prédios Públicos da Secretaria Municipal
de Educação de Brejo/MA, que se realizará no dia 29 de junho de 2021, ás 14:30 horas
(horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta
Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Avenida Luís
Domingues, 95, Centro, Brejo - MA.

O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de
Compras Públicas - endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br.
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 3472-0019, das
08:00 as 12:00hs.

Brejo-MA, 14 de junho de 2021.
MAGNO SOUZA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO N° 67/2021

Partes: Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande-MA e E L M DE SOUSA - ME, inscrita no
CNPJ n.º 21.325.456/0001-00 Objeto: registro de preços para futura e eventual
Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva
dos veículos, com fornecimento de peças, para atender as necessidades da secretaria
municipal de administração do município de CACHOEIRA GRANDE/MA, Prazo de Vigência
do Contrato: 02/06/2021 a 31/12/2021; Valor: R$ 180.768,03 (cento e oitenta mil
setecentos e sessenta e oito reais e trÊs centavos). Data da Assinatura: 02 de junho de
2021. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/2001, Decreto nº 7.892/13 e demais legislações
correlatas. Recurso: Próprio.

EXTRATO DE CONTRATO N° 68/2021

Partes: Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande-MA e E L M DE SOUSA - ME, inscrita no
CNPJ n.º 21.325.456/0001-00 Objeto: registro de preços para futura e eventual
Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva
dos veículos, com fornecimento de peças, para atender as necessidades da secretaria
municipal de educação do município de CACHOEIRA GRANDE/MA, Prazo de Vigência do
Contrato: 02/06/2021 a 31/12/2021; Valor: R$ 231.542,58 (Duzentos e trinta e um mil
quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos). Data da Assinatura: 02 de
junho de 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/2001, Decreto nº 7.892/13 e demais
legislações correlatas. Recurso: Próprio.

EXTRATO DE CONTRATO N° 69/2021

Partes: Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande-MA e E L M DE SOUSA - ME, inscrita no
CNPJ n.º 21.325.456/0001-00 Objeto: registro de preços para futura e eventual
Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva
dos veículos, com fornecimento de peças, para atender as necessidades da secretaria
municipal de saude do município de CACHOEIRA GRANDE/MA, Prazo de Vigência do
Contrato: 02/06/2021 a 31/12/2021; Valor: R$ 110.368,00 (Cento de dez mil trezentos e
sessenta e oito reais). Data da Assinatura: 02 de junho de 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Lei
nº 10.520/2001, Decreto nº 7.892/13 e demais legislações correlatas. Recurso: Próprio.

EXTRATO DE CONTRATO N° 70/2021

Partes: Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande-MA e E L M DE SOUSA - ME, inscrita no
CNPJ n.º 21.325.456/0001-00 Objeto: registro de preços para futura e eventual
Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva
dos veículos, com fornecimento de peças, para atender as necessidades da secretaria
municipal de assistência social do município de CACHOEIRA GRANDE/MA, Prazo de
Vigência do Contrato: 02/06/2021 a 31/12/2021; Valor: R$ 15.750,00 (Quinze mil
setecentos e cinquenta reais). Data da Assinatura: 02 de junho de 2021. FUNDAMENTO
LEGAL: Lei nº 10.520/2001, Decreto nº 7.892/13 e demais legislações correlatas. Recurso:
Próprio.

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2021

A Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande/ MA, através da Secretária
Municipal de Educação por força do Decreto 005/2021, torna público aos interessados a
Chamada Pública nº 001/2021, para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura
Familiar e Empreendedor Familiar Rural para a Merenda Escolar da Rede de Ensino
Municipal de Cachoeira Grande/MA, em atendimento a Lei Nº 11.947 de 1 de Junho de
2009 e Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de Junho de 2013.

O recebimento de documentação de habilitação e do projeto de venda ocorrerá
no dia 08 de julho de 2021, às 8:00 horas, na sala de reunião da Comissão Permanente de
Licitação, situada na Rua do Comercio, 03, no Centro de Cachoeira Grande/MA.

O Edital completo está disponível para consulta e retirada nos endereços
eletrônicos: www.cachoeiragrande.ma.gov.br ou no prédio onde funciona a Comissão
Central de Licitação, no horário de 08:00 às 12:00.

Cachoeira Grande-MA, 16 de Junho de 2021.
HUGO BISPO DE JESUS NETO

Secretário
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2021

ORGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto
Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 160/17, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto
Federal nº 8.538/15, Decreto Federal nº 7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que
couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO:
Formação de Registro de Preços para futura aquisição de combustível, destinado a Rede
Municipal de Saúde de Caxias-MA. ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde.
LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. DATA: 06/07/2021. HORÁRIO:
08h:00min (OITO HORAS). EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço
eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão ser lidos e/ou
obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado Praça Gonçalves Dias, S/N,
Centro, Caxias-Ma (Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima), no horário das
08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas).

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2021

(LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA, COTA RESERVADA E ITENS EXCLUSIVO PARA
ME/EPP). ORGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº
10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 160/17, Lei nº 123/06,
Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15, Decreto Federal nº 7.892/13 e alterações e
subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. TIPO:
MENOR PREÇO. OBJETO: Formação de Registro de Preços para futura aquisição de
medicamentos, para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde de Caxias-MA .
ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde. LOCAL/SITE:
www.portaldecompraspublicas.com.br. DATA: 06/07/2021. HORÁRIO: 10h:00min (DEZ
HORAS). EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico:
www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio
da Comissão Central de Licitação, situado Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma
(Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima), no horário das 08h00min (oito horas)
às 13h00min (treze horas).

Caxias-MA, 15 de junho de 2021.
OTHON LUIZ MACHADO MARANHÃO

Presidente da Comissão Central de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 004 ao Contrato Nº 141/2018. Contratante:
Prefeitura Municipal de Chapadinha, CNPJ 06.117.709/0001-58. Contratado: COTRAL
CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE DO MARANHÃO LTDA inscrita no CNPJ sob o nº
63.420.590/0001-21. Prorrogação do prazo de vigência do contrato, fica prorrogado o
prazo execução dos Serviços De Conclusão Da Construção Da Quadra Poliesportiva Na
Unidade Integrada Dom Pedro I No Município De Chapadinha/MA por 12 (dose meses)
tendo início de vigência do presente aditivo dia 19 de maio de 2021, finalizando dia 19 de
maio de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2021

A Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA, por meio da Sec. M. de
Administração, planejamento e finanças torna público, para conhecimento dos
interessados que fará realizar, licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO
035/2021, do tipo menor preço, para Contratação de empresa especializada na
prestação de Serviços em Esquadrias, vidraçarias e acessórios, por meio de registro
de preços, para atender as necessidades das Sec. Municipais, no dia 02/07/2021 às
09:00 horas, através do uso de recursos da tecnologia da informação, site
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta
Prefeitura Municipal.

O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do
Portal de Compras Públicas - endereço
https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço eletrônico.

Coelho Neto - MA, 14 de Junho de 2021.
SÉRGIO RICARDO VIANA BASTOS

Secretário Municipal de Administração, Planejamento
e Finanças
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Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, 
site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidi-
da pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Avenida Luís Domingues, 95, 
Centro, Brejo – MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
na página web do Portal de Compras Públicas – Endereço: https://www.
portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo 
endereço eletrônico e/ou pelo telefone (98) 3472-0019. Brejo – MA, 14 
de junho de 2021. Magno Souza dos Santos – Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 014/2021. A Prefeitura Municipal de Bom Lugar, por 
meio da Secretaria Municipal de Saúde, torna público aos interessa-
dos que, com base na Lei Federal n.º 10.520, de 17/7/2002, Lei Fede-
ral nº 8.666/93, de 21/06/93, e alterações posteriores, LC nº 123/06, 
LC nº 147/14, Decreto Municipal Decreto Municipal nº 05/2021 de 
12/01/2021; Decreto Federal 9.488/18 de 31/08/2018, Decreto Fede-
ral Nº 10.024, de 20/09/2019, realizará às 09:30h (nove horas e trinta 
minutos) do dia 01 de julho de 2021, licitação na modalidade PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021, do tipo menor preço, por item, 
tendo por objeto Registro de Preços para eventual e futura contrata-
ção de prestação de serviços de manutenção de veículos e máquinas 
pesadas, visando atender a demanda das Secretarias deste Município 
de Bom Lugar - MA. Data e horário do recebimento das propostas: 
até às 09:29 (nove horas e vinte e nove minutos) do dia 01/07/2021. 
Data e horário do início da disputa: 09:30 (nove horas e trinta minu-
tos) do dia 01/07/2021. Disponibilização do edital e informações no 
endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e bomlu-
gar.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais no endereço eletrônico 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Bom Lugar–MA, 09 de junho 
de 2021. Valcione de Sousa Silva. Secretário Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2021. 
ORGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação. BASE 
LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto 
Municipal nº 160/17, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 
8.538/15, Decreto Federal nº 7.892/13 e alterações e subsidiariamente 
no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: Formação de Registro de Pre-
ços para futura aquisição de combustível, destinado a Rede Municipal 
de Saúde de Caxias-MA. ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Mu-
nicipal de Saúde. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.
com.br. DATA: 06/07/2021. HORÁRIO: 08h:00min (OITO HO-
RAS). EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, no ende-
reço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, e também 
poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de 
Licitação, situado Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma 
(Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima), no horário 
das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas). Caxias - MA, 
15 de junho de 2021. Othon Luiz Machado Maranhão-Presidente 
da Comissão Central de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2021. 
(LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA, COTA RE-
SERVADA E ITENS EXCLUSIVO PARA ME/EPP). ORGÃO 
REALIZADOR: Comissão Central de Licitação. BASE LEGAL: 
Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal 
nº 160/17, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15, 
Decreto Federal nº 7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que 
couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.TIPO: 
MENOR PREÇO. OBJETO: Formação de Registro de Preços para 
futura aquisição de medicamentos, para atender as necessidades da 
Rede Municipal de Saúde de Caxias-MA. ORGÃO SOLICITAN-

TE: Secretaria Municipal de Saúde. LOCAL/SITE: www.portal-
decompraspublicas.com.br. DATA: 06/07/2021. HORÁRIO: 
10h:00min (DEZ HORAS). EDITAL: O Edital está disponibilizado, 
na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.
com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Co-
missão Central de Licitação, situado Praça Gonçalves Dias, S/N, 
Centro, Caxias-Ma (Antigo Fórum Desembargador Artur Alma-
da Lima), no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze 
horas). Caxias - MA, 15 de junho de 2021. Othon Luiz Machado 
Maranhão-Presidente da Comissão Central de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Coelho Neto - 
MA, por meio da Sec. M. de Administração, planejamento e finanças 
torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO 035/2021, do tipo 
menor preço, para Contratação de empresa especializada na prestação 
de Serviços em Esquadrias, vidraçarias e acessórios, por meio de re-
gistro de preços, para atender as necessidades das Sec. Municipais, no 
dia 02/07/2021 às 09:00 horas, através do uso de recursos da tecnolo-
gia da informação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, 
sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal. O edital 
e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de 
Compras Pública- endereço https://www.portaldecompraspublicas.
com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço eletrônico. 
Coelho Neto-MA, 14 de Junho de 2021. Sérgio Ricardo Viana Bastos 
– Secretário Municipal de Administração, planejamento e finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA

AVISO DE ABERTURA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2021. 
A Comissão Permanente de Licitação de Imperatriz – MA, torna pú-
blico o Edital CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2021 - OB-
JETO: Contratação de empresa especializada no serviço de Geren-
ciamento, Manutenção e instalação de módulos fotovoltaicos com 
todo o material necessário, nas escolas, creches da rede Municipal 
de Ensino, observados os detalhamentos técnicos e operacionais, es-
pecificações técnicas presentes no memorial descritivo e planilha de 
preços ANEXO I e Termo de Referência.  ABERTURA: 20 de julho 
de 2021, às 09:00h (nove horas). TIPO DE LICITAÇÃO: Menor 
Preço Global. ENDEREÇO: Rua Urbano Santos, nº 1657, Bairro Ju-
çara. Imperatriz (MA). OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados, no horário das 08h às 18h, 
na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na Rua Urbano 
Santos, nº 1657, Bairro Juçara, Imperatriz (MA), para consulta gra-
tuita, podendo ser obtido através do site www.imperatriz.ma.gov.br/
licitacoes, ou mediante pagamento no valor de R$ 50,00 (Cinquenta 
reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Muni-
cipal - DAM (emitido pela Secretaria de Planejamento, Fazenda e 
Gestão Orçamentária). Informamos ainda, que todas as medidas de 
prevenção ao Combate da Covid-19 serão atendidas em conformida-
de com a OMS. Francisco Sena Leal – Presidente CPL.

EXTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO. O Secretário de Plane-
jamento, Fazenda e Gestão Orçamentária, no uso de suas atribuições 
legais, faz-se saber a todos quanto a presente publicação virem ou 
dela conhecimento tiverem que decidiu RATIFICAR a Dispensa de 
Licitação, pelo Município de Imperatriz/MA, nos seguintes termos: 
ESPÉCIE: Dispensa de Licitação03/2021/SEFAZGO; FUNDA-
MENTO LEGAL: art. 24,II,da Lei 8.666/93; FAVORECIDO:F. 
CAMPOS TECNOLOGIA LTDA,CNPJ: CNPJ: 14.483.179/0001-
90, OBJETO:aquisição renovação/licença de 08 (oito) Certificado 
Digital e-CPF tipo A3, em Token, com conectividade USB e validade 
de 03 anos, para atender as demandas da Secretaria de Planejamento, 
Fazenda e Gestão Orçamentária.PROCESSO:02.02.00.71/2021–
SEFAZGO. VALOR: R$ 2.120,00 (dois mil,cento e vinte reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00.04.122.0021.2059Ma-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA, por meio da Sec. M. de Ad-
ministração, planejamento e finanças torna público, para conhecimento 
dos interessados que fará realizar, licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRONICO 035/2021, do tipo menor preço, para Contratação de 
empresa especializada na prestação de Serviços em Esquadrias, vi-
draçarias e acessórios, por meio de registro de preços, para atender as 
necessidades das Sec. Municipais, no dia 02/07/2021 às 09:00 horas, 
através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://
www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pela Pregoeira 
desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos encontram-se dispo-
níveis na pagina web do Portal de Compras Públicas – endereço https://
www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no 
mesmo endereço eletrônico. Coelho Neto - MA, 14 de Junho de 2021. 
Sérgio Ricardo Viana Bastos – Secretário Municipal de Administração, 
planejamento e finanças.

A Comissão Setorial de Licitação - CSL/UEMASUL torna público aos interessados que em sessão 
realizada no dia 16 de junho de 2021, às 14h (quatorze horas), na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
003/2021 tendo como OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados na área de Tecnologia 
da Informação e Comunicação a serem executados de forma continuada, em apoio à Divisão de Projetos 
e Desenvolvimento, da Coordenadoria da Tecnologia da Informação – CTI, da Universidade Estadual da 
Região Tocantina do Maranhão – UEMASUL, com execução indireta pelo regime de empreitada de preço 
unitário, foi declarada vencedora do certame a empresa: LINUXELL INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA.

Patrícia Silva Lima
Presidente da CSL-UEMASUL

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA

DO MARANHÃO-UEMASUL
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021

O Presidente da Comissão designada no Processo Administrativo Disciplinar nº 61927/2018, por meio 
da Portaria CPAD nº 217, de 03 de maio de 2021, do Chefe da Assessoria Jurídica/SEDUC, publicada no 
Diário Oficial nº 083, de 04 de maio de 2021, que tem por finalidade apurar possível cometimento de falta 
administrativa, possível abandono de cargo, por parte do servidor JOÃO DE DEUS PADILHA JÚNIOR, 
Auxiliar de Serviços Gerais, ID nº 00264937-00, Matrícula nº 635292, que estão correndo em seus 
termos legais, os autos do Processo Administrativo em que a mesma figura como acusada, incurso no art. 
228, inciso II, da Lei nº 6107/94, configurando assim indícios da infração administrativa de ABANDONO 
DE CARGO. E, constando dos autos que o servidor se encontra em lugar incerto e não sabido, fica, pelo 
presente edital, citado a, comparecer, sob pena de revelia, perante esta Comissão de Processo 
Administrativo Disciplinar, sediada na sala da CPAD/SAAJUR, sediada na Rua das Figueiras, s/n, Jardim 
São Francisco, nesta Capital, a fim de apresentar em banca suas testemunhas e, posteriormente, ser 
interrogado sobre o fato que lhe é imputado no prazo de 15 (quinze) dias a contar da última publicação 
deste. Para ciência do servidor arguido, conforme manda o artigo 256, inciso II, § 3º do Código de 
Processo Civil, é expedido o presente Edital, a ser publicado em Jornal de Grande Circulação no Estado 
do Maranhão.

São Luís, 16 de Junho de 2021
Alan Jorge Ferreira Silva

Presidente

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
PROCESSO Nº 61927/2018

CITAÇÃO DE ACUSADO POR EDITAL
COM PRAZO DE 15 DIAS

Museu da Gastronomia e 
Central de Atendimento ao 
Turista voltam a funcionar 
todos os dias da semana
Espaços oferecem informações sobre São Luís e o Maranhão, desde 
indicações de roteiros turísticos a histórias e curiosidades sobre a 
relação do maranhense com a gastronomia

A Central de Atendimento ao 
Turista (CAT) e o Museu da 
Gastronomia Maranhense, 
vinculados à Prefeitura de São 
Luís, passam a atender visitantes 
todos os dias da semana, das 
8h às 18h. O atendimento, que 
estava sendo feito de segunda a 
sábado, segue todos os protocolos 
sanitários de combate à Covid-19, 
como obrigatoriedade do uso de 
máscaras e redução da capacidade 
de ocupação dos espaços, sendo de 
até cinco pessoas por vez no museu 
e até duas na CAT. 
Os espaços oferecem ao público 
informações sobre São Luís e o 
Maranhão, desde indicações de 
roteiros turísticos, no caso da 

Central, até histórias e curiosidades 
sobre a relação do maranhense com 
a gastronomia, no caso do Museu. 
Ambos funcionam na Rua da 
Estrela, nº 82 – Centro Histórico. 
“Com o avanço da vacinação 
contra a Covid-19, temos 
observado a movimentação da 
cidade, no Centro Histórico e, 
claro, no Museu e na Central. As 
pessoas querem conhecer e ter 
informações sobre São Luís, então 
decidimos abrir todos os dias, 
claro, seguindo todos os protocolos 
sanitários, conforme determinação 
do prefeito Eduardo Braide, para 
que haja segurança para quem 
visita os dois locais”, informou o 
secretário de Turismo de São Luís, 

Saulo Santos.
MUSEU DA 
GASTRONOMIA
O museu possui um acervo 
expográfico com peças que 
representam a relação do 
maranhense com a culinária. 
Durante o tour com um guia de 
turismo especializado, o visitante 
pode aprender mais sobre hábitos 
alimentares locais e os festivais 
gastronômicos, bem como a Festa 
do Divino Espírito Santo, por 
exemplo. 
Atualmente, é possível fazer 
um tour por meio do audioguia 
disponível no Spotify e Google 
Podcast e também assistir ao tour 
em libras disponível no YouTube. 

CENTRAL DE 
ATENDIMENTO
A CAT está à disposição do 
visitante e da comunidade em 
geral oferecendo informações 

turísticas. Nela, guias de turismo e 
profissionais da área disponibilizam 
mapas e material promocional de 
São Luís para que o visitante possa 
conhecer as belezas da cidade. 

A CAT realiza atendimento em 
inglês e português, via WhatsApp, 
de segunda a domingo, das 8h às 
18h, por meio do número +55 98 
9158-4947.

Localizado na Rua da Estrela, nº 82, Museu da Gastronomia passam a funcionar todos os dias, das 8h às 18h

Empresas de 
combustível são 
autuadas em mais 
de R$ 15 milhões 
por irregularidade 
nas operações
A Secretaria de Fazenda, por 
meio da Unidade Especialista 
em Combustíveis, fez a 
autuação de 198 empresas, 
localizadas ou não no 
Maranhão, por operações 
irregulares no segmento, 
totalizando mais de R$ 15 
milhões de ICMS e Fumacop 
devidos ao estado. 
Entre as irregularidades 
encontradas, está a falta 
de recolhimento nas 
operações interestaduais com 
combustíveis para consumidor 
final localizado no Maranhão, 
uma vez que a Constituição 
Federal de 1988, art. 155, § 4º, 
I e II, estabelece que o ICMS é 
devido ao estado de consumo 
dos derivados de petróleo ou 
que ele será repartido entre 
origem e destino quando for 
combustível não derivado. 
A chefe da Unidade de 
Monitoramento e Fiscalização 
de Combustíveis, Camila 
Martelo Rodrigues, destacou 
que na operação também 
foram identificadas operações 
interestaduais com lubrificante 
e etanol combustível sem o 
recolhimento da substituição 
tributária do ICMS ao 
Maranhão, gerando autuação 
de mais de 60 empresas 

responsáveis tributárias. 
Com um comportamento ativo 
de fiscalização, estão em curso 
outros batimentos massivos 
no segmento, com potencial 
arrecadatório de mais de R$ 
30 milhões aos cofres públicos 
do Maranhão, para a devida 
aplicação em políticas de 
educação, infraestrutura, saúde, 
entre outros. 
As intimações foram 
encaminhadas pelo Domicílio 
Tributário das Empresas, 
por meio da central de 
autoatendimento SefazNet, 
concedendo um prazo de 20 
dias para a sua regularização. 
Até essa data o contribuinte 
poderá pagar à vista o débito 
sem multa, apenas com os 
juros moratórios ou fazer 
a contestação, caso tenha a 
justificativa. 
O não pagamento do imposto 
apurado ou a não contestação 
no prazo estabelecido acarretará 
em lavratura de Auto de 
Infração com aplicação de 
multa sobre o valor do imposto. 
Após os prazos regulamentares 
sem regularização, o débito será 
inscrito em dívida ativa para 
execução judicial por meio de 
ações da Procuradoria Geral do 
Estado.

Ministério Público alerta sobre 
violência contra os idosos
No dia 15 de junho é celebrado o 
Dia Mundial de Conscientização 
da Violência contra a Pessoa Idosa. 
A data foi instituída, em 2006, pela 
Organização das Nações Unidas 
(ONU) e pela Rede Internacional 
de Prevenção à Violência à Pessoa 
Idosa. O objetivo é combater 
este tipo de prática e garantir um 
envelhecimento saudável para este 
segmento.
De acordo com o Estatuto do 
Idoso, a violência é caracterizada 
por “qualquer ação ou omissão 
praticada em local público ou 
privado que lhe cause morte, 
dano ou sofrimento físico ou 
psicológico”. As principais formas 
de violência são a violência 
psicológica, abuso financeiro e 
econômico e violência física.
A Organização Mundial de Saúde 
(OMS) caracteriza como “ações 
ou omissões cometidas uma vez 
ou muitas vezes, prejudicando 
a integridade física e emocional 
da pessoa idosa, impedindo o 
desempenho de seu papel social. 
A violência acontece como uma 
quebra de expectativa positiva por 
parte das pessoas que a cercam, 
sobretudo dos filhos, dos cônjuges, 
dos parentes, dos cuidadores, da 
comunidade e da sociedade em 
geral”.
De janeiro de 2020 a junho 
de 2021, o Ministério Público 
pediu 326 medidas protetivas de 
urgência para pessoas da terceira 
idade, com base no Estatuto do 
Idoso, em todo o Maranhão. 
Destas, 152 foram na comarca 
de São Luís e 174 no interior 
do estado. No mesmo período, 
foram registradas 35 medidas 
protetivas (Lei Maria da Penha): 
16 na capital e 19 no interior 
maranhense.
O promotor de justiça de Defesa 
do Idoso de São Luís, José 
Augusto Cutrim Gomes, destacou 
que o Ministério Público tem 
duas Promotorias de Justiça 

especializadas na temática na 
capital e a instituição realiza um 
trabalho na área cível e criminal, 
além de atuar junto à Rede de 
Proteção à Pessoa Idosa, com 
objetivo de combater e diminuir 
essa violência. “Outro caminho é 
o de conscientizar o próprio idoso 
do que é a violência, assim como, 
através do poder público, instituir 
políticas que possam fazer com 
que esse idoso sinta-se dono da 
sua vida”, explicou.
O titular da 1ª Promotoria de 
Justiça de Defesa do Idoso afirmou 
que, neste ano, já foram recebidas, 
na capital, mais de 600 Notícias de 
Fato, nas quais são denunciadas, 
em tese, violência contra o 
idoso. Na maioria dos casos, os 
agressores são filhos, netos e 
vizinhos.
O trabalho de investigação 
é feito pelo MPMA e conta, 
além do olhar jurídico, com 
uma equipe multiprofissional, 
formada por assistentes sociais e 
psicólogos, que realizam visitas e 
audiências até chegar à conclusão 
se realmente a violência foi 
constatada.
“Se você tiver conhecimento 
de algum ato ou fato que possa 
desconfiar que determinado idoso 
está sendo vítima de qualquer 
espécie de violência, seja física, 
financeira, psicológica ou 
institucional, denuncie para que 
as autoridades possam tomar as 
providências. É importante acabar 
com essa chaga social e trabalhar 
para que nosso envelhecimento 
seja ativo, o idoso seja autônomo, 
independente e dono da sua 
própria vida”, alertou Cutrim.
As denúncias podem ser feitas 
para as autoridades policiais, 
Ministério Público, Conselho 
Municipal do Idoso, Conselho 
Estadual do Idoso e Conselho 
Nacional do Idoso. Outra forma 
de denunciar é pelo Disque 100 
(Disque Direitos Humanos).

DIVULGAÇÃO
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