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RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº. 32/2021 – PMBC/MA. Na publicação do 
diário oficial do estado do maranhão do dia 08 de julho de 2021, se-
ção 03, página 24; onde se lê: que realizará licitação, para registro de 
preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA. Ler-se: 
que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔ-
NICA Barra do Corda-MA, 13 de julho de 2021. Publique-se. Mika-
ela Oliveira Cabral Pregoeira do município.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 33/2021 – PMBC/MA. Na 
publicação do diário oficial do estado do maranhão do dia 08 de julho 
de 2021, seção 03, página 24; onde se lê: que realizará licitação, para 
registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔ-
NICA. Ler-se: que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na 
forma ELETRÔNICA Barra do Corda-MA, 13 de julho de 2021 Pu-
blique-se. Mikaela Oliveira Cabral Pregoeira do município.

RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº. 34/2021 – PMBC/MA. Na publicação do diário 
oficial do estado do maranhão do dia 08 de julho de 2021, seção 03, 
página 24; onde se lê: que realizará licitação, para registro de preços, na 
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA. Ler-se: que realizará 
licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA Barra do 
Corda-MA, 13 de julho de 2021 Publique-se. Mikaela Oliveira Cabral 
Pregoeira do município Mikaela Oliveira Cabral Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL  DE BARREIRINHAS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2021 – CCL/
PMB. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 798/2021. OBJETO: 
Contratação de Empresa especializada em prestação de serviços de 
transporte para pacientes em Tratamento Fora do Domicilio (TFD). 
DATA DA ABERTURA: 27/07/2021 às 09h00min. (horário local). 
Local de Realização: Auditório da Secretaria de Municipal de Tu-
rismo, na Av. Rodoviária, s/n, Bairro Boa Fé - Barreirinhas/MA. 
Demais informações disponíveis em www.barreirinhas.ma.gov.br. 
Informações adicionais serão prestadas na CCL localizada, na Ave-
nida Joaquim Soeiro de Carvalho, S/N, bairro Centro, Barreirinhas, 
Cep. n° 65.590-000 no horário de 08h00min às 12h00min de segunda 
a sexta-feira em dias uteis. Barreirinhas (MA), 12 de julho de 2021. 
Áquilas Conceição Martins-Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL  DE  CÂNDIDO  MENDES - MA

Aviso de Licitação Processo nº 082/2021 Pregão Eletrônico nº. 020/2021, 
para a escolha da proposta mais Vantajosa para a presente licitação 
que tem por objeto a contratação para futura e eventual aquisi-
ção de livros didáticos com a finalidade de atender as necessida-
des do Município de Cândido Mendes - MA, do tipo “MENOR 
PREÇO”, CRITÉRIO DE JULGAMENTO “POR LOTE” que reger-
-se-á pelas disposições da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 
2002, Decreto 10.024/19, do Pregão Eletrônico, Decreto Nº 7.892, de 
23 janeiro de 2013, decreto municipal nº 26/2021 pela Lei 8.666/93, 
de 21/06/93 e suas alterações e, ainda, pelo estabelecido no presente 
Edital e seus anexos.  Data: dia 22 de julho de 2021 às 09:00min 
horário de Brasília, na Plataforma de Compras do Governa Federal 
(www.comprasnet.com.br). O Edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação de 2ª 
a 6ª feira das 08h00min às 12h00min, a Praça Cândido Mendes, 9, 
Cândido Mendes - MA, 65280-000, onde poderá ser consultado e/ou 
obtido gratuitamente em mídia removível (pendriver), adquirido de 
forma física (em papel) mediante a entrega de uma resma de papel 500 
folha Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão 
Permanente de Licitação, no horário de expediente ou por e-mail, no en-
dereço eletrônico: candidomendes.cpl@gmail.com. Cândido Mendes - 
MA. Lucilene Almeida. Pregoeira do Município de Candido Mendes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO. 
A Prefeitura Municipal de Carolina, mediante seu Pregoeiro, designa-
do pela Portaria nº 012, de 01 de janeiro de 2021, torna público que o 
Pregão Presencial nº 019/2021-CPL/PMC, do tipo Menor Preço, para 
Registro de Preços de Material Gráfico, conforme Anexo I do Edital, 
realizar-se-á em 12.07.2021, às 08h30min, foi prorrogado o prazo de 
abertura para o dia 02.08.2021 as 08h30min, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação-CPL, desta Prefeitura, localizada na Praça 
Alípio Carvalho, nº 50, Centro. CEP 65.980-000 - Carolina/MA. O 
Edital foi redigido na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, do Decre-
to Federal nº 3.555/2000, da Lei Complementar nº 123/2006, altera-
da pela Lei Complementar n° 147/2014 e pela Lei Complementar nº 
155/2016, aplicando subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal 
nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie; e seus 
anexos estão à disposição dos interessados, de 2º a 6º feira, no horário das 
08h às 12h, na Comissão Permanente de Licitação-CPL desta Prefeitura. 
Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Carolina/MA, 12 
de julho de 2021. AMILTON FERREIRA GUIMARÃES-Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA - MA

RESULTADO DE JULGAMENTO. PROCESSO Nº 88/2021-PMC/MA.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021- CPL. OBEJTO: Registro 
de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de formação continuada mediante a realiza-
ção de treinamentos e capacitações para as Secretarias Municipais de 
Educação, Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Carutapera – 
MA. Com fulcro no artigo 109, § 4º, da Lei nº. 8.666, de 1993, c/c o artigo 4º, 
inciso XIX, da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e no Parecer Jurídico 
constante dos autos, nego provimento ao recurso interposto, tempestivamen-
te, pela empresa NECTAR - NÚCLEO DE EMPREENDIMENTOS EM 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ARTES, ante a inexistência de fundamenta-
ção jurídica, devendo ser mantida a decisão da Pregoeira que decla-
rou habilitada a empresa E DE J DA SILVA EIRELI e vencedora do 
Pregão Eletrônico nº 04/2021 – CPL/PMC, uma vez que atendeu os 
requisitos de habilitação e apresentou a proposta com o menor valor 
global dentro das condições exigidas. Carutapera, 08 de julho 2021. 
Airton Marques Silva. Prefeito Municipal – Carutapera/MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 016/2021. Pro-
cesso Administrativo nº 01.01.0285.2021-Secretaria Municipal de 
Educação. Objeto: Contratação de empresa especializada na execu-
ção dos Serviços de Construção de uma Unidade Escolar deno-
minada U.I. Isaias Fortes de Meneses de interesse da Secretaria 
Municipal de Educação; Abertura: 29/07/2021 às 08:30hs, forma de 
execução indireta, no regime de empreitada por menor preço global. O 
Edital se encontra a disposição para consulta no Mural de Contratações 
Públicas – SACOP. E também poderão fazer a consulta gratuita ou re-
tirada, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, mediante entre-
ga de 02 (duas) resmas de Papel A4, no Setor de Licitações e Compras 
localizado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro, no horário das 08:00 
às 12:00 horas. Base Legal: Lei Federal n” 8.666/1993, Lei Complemen-
tar n° 123/2006 e demais normas atinentes à espécie. Chapadinha/
MA. 12/07/2021. Luciano de Souza Gomes-Presidente/CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO
037/2021. O Secretário M. de Administração, Planejamento e Finan-
ças, torna público, para conhecimento dos interessados que a aber-
tura da sessão de licitação que tem como objeto a Contratação de 
empresa especializada na prestação de Contratação de mão de obra 
terceirizada em caráter complementar de apoio administrativo e ex-
pediente para suprir a carência de Pessoal das Secretarias M. de Co-
elho Neto - MA, por meio de registro de preços, prevista para o dia 
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16/07/2021, às 10:00 h foi adiada, tendo sua data prorrogada para 
o dia 29/07/2021, às 10:00 h, através do site https://www.portalde-
compraspublicas.com.br, sendo presidida pela Pregoeira, na sala da 
CPL, situada na Praça Getúlio Vargas, s/n, Centro. O novo edital e 
seus anexos disponíveis em: https://www.portaldecompraspublicas.
com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço, das 08:00 
as 12:00hs. Coelho Neto - MA, 09 de Julho de 2021. Sergio Ricardo 
Viana Bastos-Secretário M. de Administração, Planejamento e Finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA

Aviso de Adiamento de PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021. A 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Coro-
atá, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta do Pro-
cesso n°9919/2020, AVISA aos licitantes e demais interessados que a 
abertura da licitação em epigrafe, publicada no DOE, edição 124, do 
dia 05 de Julho de 2021, pág 17  e jornal O Imparcial, edição do dia 
05 de Julho de 2021, pág 06,  com Abertura prevista para o dia 16 de 
Julho de 2021, às 08:00 horas FICA ADIADO “SINE DIE” motiva-
da pela necessidade de alteração do edita Coroatá/MA, 12/07/2021, 
Francisco Carvalho Brandão, Secretário municipal de Governo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS 
NOGUEIRAS - MA

AVISO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS. A Comissão Permanente 
de Licitação - CPL do Município de Fortaleza dos Nogueiras - MA, 
avisa aos interessados que realizará na sede da Prefeitura Municipal, 
situada na Rua Ovídia Nogueira, nº 22, Girassol - CEP: 65.805-000 - 
Fortaleza dos Nogueiras – MA, licitação Pública na modalidade abai-
xo discriminada na forma da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações 
posteriores, e Lei Complementar nº 123/2006 e 147/214 e demais 
normas pertinentes à espécie. O Edital e seus Anexos estão à dispo-
sição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário 
das 08:00 às 13:00 horas, onde poderá ser consultado e adquirido 
gratuitamente, conforme especificações abaixo. Qualquer informa-
ção poderá ser obtida no endereço acima, no portal da transparência 
site: https://fortalezadosnogueiras.ma.gov.br, pelo telefone (0**99) 
984785195 e/ou e-mail: cpl.fortalezadosnogueirasma@yahoo.com

Tomada de Preços 
- Nº003/2021

Data/Hora de Abertura: 30/07/2021 – 09h00min.
Tipo: Menor Preço Global 

Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de obra 
de recapeamento Asfáltico nas Ruas Antônio Cavalcante, Pedro Tei-
xeira, Dr. Bernadinho, Edimar Nogueira e Raimundo Braúna, no bairro 
Nova Fortaleza - Fortaleza dos Nogueiras-MA, de acordo com as con-
dições e especificações constantes do Projeto Básico, ANEXO I.

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 12 de julho de 2021. Domingos Au-
gusto de Oliveira Júnior – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃES – MA

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021. A 
Prefeitura Municipal de Guimarães – MA, torna público aos interes-
sados que no dia 29 de julho de 2021 às 8:30 (oito horas e trinta minutos), 
realizará licitação na modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço glo-
bal, tendo por Contratação de empresa especializada em serviços de enge-
nharia para a implantação e ampliação de Sistema de abastecimen-
to de água no Município de Guimarães/MA. O Edital se encontra a 
disposição dos interessados onde poderão ser consultados e retirados 
gratuitamente na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Dr. 
Urbano Santos, número 214, Centro, Guimarães – MA CEP 65.255-
000, CNPJ Nº 05.505.334/0001-30, das 07:30 às 12:00h. Informações 
complementares diretamente na Comissão Permanente de Licitação. 
BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e demais 
normas constantes no Edital. Mais informações: guimaraes.ma.cpl@
gmail.com. Guimarães - MA, 09 de julho de 2021. Adriano Correia 
Ferreira. Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021. A 
Prefeitura Municipal de Guimarães – MA, através da Secretaria Mu-
nicipal De Esportes, Juventude e Lazer, torna público aos interessa-
dos que no dia 29 de julho de 2021 às 16:30 (dezesseis horas e trinta 
minutos), realizará licitação na modalidade Tomada de Preços, tipo 
menor preço global, tendo por Contratação de empresa especializada 
para conclusão da construção de um Campo de Futebol de Cumã no 
Município de Guimarães/MA. O Edital se encontra a disposição dos 
interessados onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente 
na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Dr. Urbano Santos, 
número 214, Centro, Guimarães – MA CEP 65.255-000, CNPJ Nº 
05.505.334/0001-30, das 07:30 às 12:00h. Informações complemen-
tares diretamente na Comissão Permanente de Licitação. BASE LE-
GAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e demais normas 
constantes no Edital. Mais informações: guimaraes.ma.cpl@gmail.
com. Guimarães - MA, 09 de julho de 2021. Luziney Pereira Louzei-
ro. Secretaria Municipal De Esportes, Juventude E Lazer.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021. 
A Prefeitura Municipal de Guimarães – MA, torna público aos in-
teressados que no dia 30 de julho de 2021 às 16:30 (dezesseis ho-
ras e trinta minutos), realizará licitação na modalidade Tomada de 
Preços, tipo menor preço global, tendo por Contratação de empresa 
de engenharia para conclusão de obra de uma quadra poliesportiva 
coberta com vestiário, para atender as necessidades da rede municipal 
de ensino do Município de Guimarães/MA. O Edital se encontra a 
disposição dos interessados onde poderão ser consultados e retirados 
gratuitamente na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Dr. 
Urbano Santos, número 214, Centro, Guimarães – MA CEP 65.255-
000, CNPJ Nº 05.505.334/0001-30, das 07:30 às 12:00h. Informações 
complementares diretamente na Comissão Permanente de Licitação. 
BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e demais 
normas constantes no Edital. Mais informações: guimaraes.ma.cpl@
gmail.com. Guimarães - MA, 09 de julho de 2021. Marinilde de Deus 
Machado - Secretária Municipal de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA

AVISO (ERRATA). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2021. A Co-
missão Permanente de Licitação do Município de Imperatriz (CPL), 
no uso de suas atribuições legais, em atendimento a solicitação da 
Secretária Municipal de Saúde, a Sra. Mariana Jales de Souza, vem 
perante aos interessados em participar do processo licitatório em epi-
grafe, com sessão marcada para o dia 27/07/2021 ás 9:00h, que tem 
como objeto a Contratação de empresa especializada nos serviços de 
manutenção preventiva e corretiva nos Climatizadores de Ar do tipo 
“Split”, ACJ e refrigeração (Abrangendo bebedouros, refrigeradores, 
freezers, cortinas de ar e frigobares) e demais modelos com forneci-
mento de peças de reposição, para atender as necessidades da SEDE 
da Secretaria Municipal de Saúde e suas coordenações: UPA SÃO 
JOSÉ, SAMU, HMI, HMII, DAPS, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VI-
GILÂNCIA SANITÁRIA, CAPS, CDII/CEMI/AUDITORIA, ZOO-
NOSES, CEREST, TFD, CEO, DST/AIDS, EQUOTERAPIA, SAÚ-
DE DA MULHER E CAF, COMUNICAR sobre a RETIFICAÇÃO 
do Termo de Referência desta licitação, nos seguintes termos: No su-
bitem 7.4, G e H do Termo de Referência e consequentemente nos 
subitens 10.10.7 e 10.10.8 do Edital:  ONDE SE LÊ: 7.4 (...) g) A 
visita técnica é facultativa. A empresa interessada poderá fazer uma 
visita técnica ao local onde serão prestados os serviços. As visitas 
deverão ser agendadas com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 
horas pelo telefone (99) 999347837, em atenção ao servidor Hustânia da 
Conceição, em horário comercial, de segunda à sexta. h) A Visita Técnica 
representará a oportunidade para os licitantes interessados conhecerem 
as características e especificações, condições especiais ou dificuldades 
que possam interferir na execução dos trabalhos, principalmente no pré-
dio onde funciona o Hospital Municipal de Imperatriz e Hospital Mu-
nicipal Infantil de Imperatriz, por se tratar de um prédio com condições 
particulares além de fazerem todos os questionamentos e solicitações téc-
nicas que acharem necessários para elaboração de suas propostas. Assim 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ
EXTRATO DE CONTRATO Nº 80/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187/2021. CONCORRÊCIA PÚBLICA Nº 001/2021.
CONTRATANTE: A Prefeitura Municipal de Axixá-MA, Pessoa Jurídica de Direito Público
Interno, CNPJ nº 06.008.569/0001-80, com sede na Rua Adelino Fontoura, nº 84, Centro,
Axixá, por intermédio DA Secretaria Municipal de Educação. CONTRATADO: empresa ENTEC
EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 19.543.790/0001-80. OBJETO:
Contratação de empresa especializada para construção de escola de 12 salas de aula e
quadra com cobertura metálica padrão FNDE. VIGÊNCIA: será a parti de sua assinatura até
o dia 31/12/2021. VALOR GLOBAL R$ 4.106.783,24 (quatro milhões cento e seis mil
setecentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos). Lei Federal nº 8.666/93 e
alterações posteriores. RECURSOS: FNDE. Nelma Celeste Marques de Pinho, pela
Contratante e Cristina das Graças Aramaki, pela contratada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE ADITIVO. RESENHA DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 049/2017
- REFERENTE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102/2017 - SESAU. PARTES: Secretaria Municipal
de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, e o SR. NEURIVAL DOS SANTOS RIBEIRO, inscrito no
CPF n° 782.682.573-34. DA PRORROGAÇÃO E VALOR: O Contrato Principal terá sua Cláusula
Quinta alterada, passando sua vigência prorrogada para o período de 01 de julho de 2021
a 31 de dezembro de 2021. O valor mensal contratual continuará a ser pago no montante
de R$ 1.570,13 (um mil, quinhentos e setenta reais e treze centavos). DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: 10.301.0072.2259.3.3.90.36.00.00. DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas
do contrato original ficam inalteradas e ratificadas pelo presente Termo Aditivo. DATA DA
ASSINATURA: 01 de julho de 2021. DO FORO: Comarca de Balsas/MA. ASSINATURAS:
Raylson Felix Barros (Locatária) e Neurival dos Santos Ribeiro (Locador).

AVISO DE ALTERAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3/2021

Tendo em vista alterações no edital referente a Concorrência Pública 03/2021
com data de realização dia 28/07/2021 - 09h00min, informamos que o Edital Alterado e
seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no
horário das 08:00 às 13:00 horas, onde poderá ser consultado e adquirido gratuitamente,
conforme especificações abaixo. Qualquer informação poderá ser obtida no endereço
acima, no portal da transparência site: https://balsas.ma.gov.br , no site do TCE-MA
https://site.tce.ma.gov.br/ , pelo telefone (0**99) 3541 2197, ramal 215 ou e-mail:
cplbalsas2017@gmail.com.

Balsas - MA, 12 de julho de 2021
ANA MARIA CABRAL BERNARDES

Presidente da CPL.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N º 7/2021-SPR

A Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande/ MA, através da Secretária
Municipal de Administração por força do Decreto 005/2021, torna público para
conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de
05 de junho de 2012, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se,
subsidiariamente, a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, decreto municipal 009/2021,
Licitação na modalidade Pregão na sua forma Eletrônica, do tipo menor preço por item.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de formação continuada mediante a realização de treinamentos e
capacitações para as Secretarias Municipais de Educação, Saúde e Assistência Social da
Prefeitura de Cachoeira Grande - MA. A realização da sessão será no dia 27 de julho de
2021 - às 15h00 no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital
completo está disponível para consulta e retirada nos endereços eletrônicos:
www.portaldecompraspublicas.com.br e www.cachoeiragrande.ma.gov.br. Maiores
informações poderão ser obtidas pelo e-mail cplcgma@hotmail.com.

Cachoeira Grande-MA, 13 de julho de 2021.
HUGO BISPO DE JESUS NETO

Secretaria Municipal de Educação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021-SRP

A Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande/ MA, através da Secretário
Municipal de Administração torna público para conhecimento dos interessados, que fará
realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93,
com alterações posteriores e da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar
147/2014, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Presencial, do tipo menor preço
por ITEM. Objeto: Contratação de serviços técnicos de publicidade e especializados na
produção audiovisual de mídia externa (divulgação e propaganda de eventos) do município
do Município de Cachoeira Grande/MA. Data da Abertura: dia 27 de Abril de 2021, às
08:00 hs, na Sala de reunião da Comissão Permanete de Licitação, situada na Rua do
Comercio, nº 3, no Centro de Cachoeira Grande/MA, sendo presidida pela Pregoeira desta
Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde
funciona a Comissão Permanente de Licitação, no horário de 08:00 às 12:00, onde poderão
ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da importância de
R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, através de documento de arrecadação
municipal (DAM) ou gratuitamente através de download no seguinte site:
www.cachoeiragrande.ma.gov.br .

Cachoeira Grande-MA, 13 de Julho de 2021.
ACÁCIO ABREU PINHO FILHO,

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato nº 001 da Concorrencia Publica nº 02/2020. Processo
Administrativo nº 1398/2020. Partes: Prefeitura Municipal de Caxias e A
Empresa Construtora Cardoso Eireli, Inscrita No Cnpj Sob O nº
03.785.719/0001-73. Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para
Execução dos Serviços de Pavimentação Asfáltica Na Avenida da Coheb
(Avenida Luís Rocha) Ligando os Bairros Pampulha e Luíza Queiroz No
Município de Caxias -Ma; Base Legal: Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993.
Vigência: Início: 29/03/2021 e Término: 31/12/2021. Valor: R$ 2.529.815,75
(Dois Milhões, Quinhentos e Vinte e Nove Mil, Oitocentos e Quinze Reais e
Setenta e Cinco Centavos). Dotação Orçamentária: 02.11.26.782.0021.1029.0000
4.4.90.51.00- Instalações. signatàrios: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Sr.
Antonio dos Reis e O Sr. Lailson Fernandes Cardoso, Representante da Empresa
Construtora Cardoso Eireli. Transcrição: Transcrito Em Livro Próprio do
Município de Caxias- Ma Em 29 de Março de 2021. Dr. Adenilson Dias de
Souza, Oab nº 11.005 - Oab/Ma, PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRONICO Nº 37/2021

O Secretário M. de Administração, Planejamento e Finanças, torna público, para
conhecimento dos interessados que a abertura da sessão de licitação PREGÃO E L E T R O N I CO
037/2021, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de
Contratação de mão de obra terceirizada em caráter complementar de apoio
administrativo e expediente para suprir a carência de Pessoal das Secretarias M. de Coelho
Neto - MA, por meio de registro de preços, prevista para o dia 16/07/2021, às 10:00 h foi
adiada, tendo sua data prorrogada para o dia 29/07/2021, às 10:00 h, através do site
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pela Pregoeira, na sala da
CPL, situada na Praça Getúlio Vargas, s/n, Centro. O novo edital e seus anexos disponíveis
em: https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo
endereço, das 08:00 as 12:00hs.

Coelho Neto - MA, 9 de Julho de 2021.
SERGIO RICARDO VIANA BASTOS

Secretário M. de Administração, Planejamento e Finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO/SEMED.
OBJETO: Terceiro Termo Aditivo do contrato nº 20/2018, referente à Contratação de
empresa especializada na Prestação de serviços de Locação de Veículos sem condutor para
a realização do transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino da cidade de
Colinas - MA - AMPARO LEGAL: inciso II do art 57 do Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas Posteriores alterações e Proposta de Preços conforme Clausula Sétima do Presente
contrato MODALIDADE: Pregão Presencial nº 04/2018 - CPL, PRAZO DE PRORROGAÇ ÃO :
Vigência por mais 12 (doze) meses de 14/12/2020 até 14/12/2021. Do Valor Global é de
R$: 1.213.520,00 (um milhão duzentos e treze mil quinhentos e vinte reais).- CONTRATADA:
A.W TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA - ME CNPJ: 26.245.325/0001-28. CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ
EXTRATOS DE RESCISÃO

BILATERAL PARTES: MUNICÍPIO DE GRAJAÚ (MA), através de sua PREFEITURA MUNICIPAL
DE GRAJAÚ e a empresa PAVICOL SERVICE LTDA CNPJ: nº 16.724.567/0001-40 - OBJETO: As
partes acima qualificadas resolvem de comum acordo e na forma do Processo
Administrativo nº 1550/2029 que culminou na contratação de empresa supracitada
conforme Contrato nº 065/2019//GRAJAU/MA, rescindi-lo amigavelmente, consoante aos
dispositivos legais previstos na Lei 8.666/93. O Contrato acima epigrafado tem como objeto
Contratação de empresa de Engenharia para conclusão de construção de quadra coberta
com vestiário padrão FNDE no Povoado Remanso no município de Grajaú/MA.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A rescisão contratual em questão encontra amparo no disposto
no artigo 79, inciso II e artigo 77 e 79, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores. Grajaú (MA), 01 de julho de 2021. MERCIAL LIMA DE ARRUDA - Prefeito
Municipal, pela CONTRATANTE e ATTILÍO CASTRO BELIN, pela CONTRATADA.

PARTES: MUNICÍPIO DE GRAJAÚ (MA), através de sua PREFEITURA MUNICIPAL DE GRA JAÚ
e a Empresa SS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME CNPJ: nº 10.627.851/0001-12 -
OBJETO: As partes acima qualificadas resolvem de comum acordo e na forma do Processo
Administrativo nº 4930/2020 que culminou na contratação de empresa supracitada
conforme Contrato nº 138.1/2020, rescindi-lo amigavelmente, consoante aos dispositivos
legais previstos na Lei 8.666/93. O Contrato acima epigrafado tem como objeto
Contratação de empresa para conclusão dos serviços de construção de escolas na zona
rural (lotes 01, 02 e 04), Padrão FNDE, no Município de Grajaú/MA,. FUNDAMENT AÇ ÃO
LEGAL: A rescisão contratual em questão encontra amparo no disposto no artigo 79, inciso
II e artigo 77 e 79, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Grajaú
(MA), 01 de julho de 2021. MERCIAL LIMA DE ARRUDA - Prefeito Municipal, pela
CONTRATANTE e SALENON BORGES MONTEIRO, pela CONTRATADA. SIGNATÁRIOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃES
AVISOS DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2021

A Prefeitura Municipal de Guimarães - MA, torna público aos interessados
que no dia 29 de julho de 2021 às 8:30 (oito horas e trinta minutos), realizará licitação
na modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço global, tendo por Contratação de
empresa especializada em serviços de engenharia para a implantação e ampliação de
Sistema de abastecimento de água no Município de Guimarães/MA. O Edital se
encontra a disposição dos interessados onde poderão ser consultados e retirados
gratuitamente na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Dr. Urbano Santos,
número 214, Centro, Guimarães - MA CEP 65.255-000, CNPJ Nº 05.505.334/0001-30,
das 07:30 às 12:00h. Informações complementares diretamente na Comissão
Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e
demais normas constantes no Edital. Mais informações: guimaraes.ma.cpl@gmail.com.

Guimarães - MA, 9 de julho de 2021.
ADRIANO CORREIA FERREIRA.

Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2021

A Prefeitura Municipal de Guimarães - MA, através da Secretaria Municipal
De Esportes, Juventude e Lazer, torna público aos interessados que no dia 29 de julho
de 2021 às 16:30 (dezesseis horas e trinta minutos), realizará licitação na modalidade
Tomada de Preços, tipo menor preço global, tendo por Contratação de empresa
especializada para conclusão da construção de um Campo de Futebol de Cumã no
Município de Guimarães/MA. O Edital se encontra a disposição dos interessados onde
poderão ser consultados e retirados gratuitamente na sala da Comissão de Licitação,
situada na Rua Dr. Urbano Santos, número 214, Centro, Guimarães - MA CEP 65.255-
000, CNPJ Nº 05.505.334/0001-30, das 07:30 às 12:00h. Informações complementares
diretamente na Comissão Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei Federal nº
8.666/1993 e suas alterações e demais normas constantes no Edital. Mais informações:
guimaraes.ma.cpl@gmail.com.

Guimarães - MA, 9 de julho de 2021
LUZINEY PEREIRA LOUZEIRO

Secretaria Municipal De Esportes, Juventude E Lazer.

TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2021

A Prefeitura Municipal de Guimarães - MA, torna público aos interessados
que no dia 30 de julho de 2021 às 16:30 (dezesseis horas e trinta minutos), realizará
licitação na modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço global, tendo por
Contratação de empresa de engenharia para conclusão de obra de uma quadra
poliesportiva coberta com vestiário, para atender as necessidades da rede municipal de
ensino do Município de Guimarães/MA. O Edital se encontra a disposição dos
interessados onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente na sala da
Comissão de Licitação, situada na Rua Dr. Urbano Santos, número 214, Centro,
Guimarães - MA CEP 65.255-000, CNPJ Nº 05.505.334/0001-30, das 07:30 às 12:00h.
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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 018/2021/CPL. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0316.306/2021/CPL. A Pre-
feitura de Sucupira do Riachão, estado do maranhão, inscrita no 
CNPJ: 01.612.338/0001-67, através de seu Pregoeiro e Equipe 
de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados 
que estará realizando Licitação na Modalidade Pregão, na forma 
presencial, Tipo Menor Preço Por Item, objetivando a CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇOS DE 
MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL TIPO: ADESIVOS, 
BANNERS E PLACAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO 
– MA, EM CONFORMIDADE COM ANEXO I (TERMO DE RE-
FERÊNCIA).  Abertura das propostas dia 27/07/2021 às 14:00 
horas, na sede da prefeitura municipal, situada à rua São José, 
nº 477 – Centro, CEP: 65.668-000 – Sucupira do Riachão/Ma, 
Os interessados deverão levar no Departamento de Licitação, 
um pen-drive com capacidade suficiente para cópia do Edital e 
anexos, sendo que a cópia será fornecida sem qualquer ônus, no 
endereço acima mencionado, de 2ª a 6ª, no horário: 08h00min 
às 12h00min, ou no site: www.sucupiradoriachao.ma.gov.br, Su-
cupira do Riachão – Ma, 13 de julho de 2021. JOSE WARLEN 
BARBOSA DA SILVA, Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 017/2021/CPL. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0315.305/2021/CPL. A Pre-
feitura de Sucupira do Riachão, estado do maranhão, inscrita no 
CNPJ: 01.612.338/0001-67, através de seu Pregoeiro e Equipe 
de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados 
que estará realizando Licitação na Modalidade Pregão, na forma 
presencial, Tipo Menor Preço Por Item, objetivando a CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS E 
ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADO AS SECRETARIAS MU-
NICIPAIS DE SUCUPIRA DO RIACHÃO – MA, EM CONFOR-
MIDADE COM ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA).  Aber-
tura das propostas dia 27/07/2021 às 09:00 horas, na sede da 
prefeitura municipal, situada à rua São José, nº 477 – Centro, 
CEP: 65.668-000 – Sucupira do Riachão/Ma, Os interessados 
deverão levar no Departamento de Licitação, um pen-drive com 
capacidade suficiente para cópia do Edital e anexos, sendo que 
a cópia será fornecida sem qualquer ônus, no endereço acima 
mencionado, de 2ª a 6ª, no horário: 08h00min às 12h00min, ou 
no site: www.sucupiradoriachao.ma.gov.br, Sucupira do Riachão 
– Ma, 13 de julho de 2021. JOSE WARLEN BARBOSA DA SILVA, 
Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME.
RUA DO COMERCIO S/N – CENTRO

CNPJ N° 01.612.328/0001-21
PREGÃO ELETRONICONº 021/2021. - ARP
ROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021 PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO Nº 030/2021. A Prefeitura Municipal de Centro do Guilherme, por meio 
de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, torna público que realiza-
rá licitação na modalidade Pregão sob a forma Eletrônica, nº 021/2021, cujo objeto o 
Registro de Preços de eventuais aquisições de materiais de expediente para o muni-
cípio.Na modalidade Pregão para Ata de Registro de Preço, sob a forma eletrônica, 
do tipo Menor Preço por item. Data da disputa: dia 26 de julhode 2021 às 09:00min 
horário de Brasília, no Portal de Compras do Governo Federal –www.comprasgover-
namentais.gov.br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala 
da Comissão Central de Licitação de 2ª a 6ª feira das 08h00min às 12h00min, onde 
poderá ser consultado e/ou obtido gratuitamente em mídia removível (pendrive ou 
cd), adquirido de forma física (em papel) mediante ao recolhimento da importância de 
R$ 50,00 (cinquenta reais) através de DAM (documento de arrecadação municipal), 
pelo portal da transparência do município:  ou no Portal de Compras do Governo 
Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br. Esclarecimentos adicionais deverão 
ser protocolados na Comissão Central de Licitação, no horário de expediente ou por 
e-mail, no endereço eletrônico: pmcdcpl@gmail.com. Centro do Guilherme - Ma, 07 
de julho de 2021. Carlos Antonio Gomes da Silva. Pregoeiro do município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO 037/2021. O Secretário M. de Adminis-
tração, Planejamento e Finanças, torna público, para conheci-
mento dos interessados que a abertura da sessão de licitação 
que tem como objeto a Contratação de empresa especializada 
na prestação de Contratação de mão de obra terceirizada em 
caráter complementar de apoio administrativo e expediente 
para suprir a carência de Pessoal das Secretarias M. de Coelho 
Neto - MA, por meio de registro de preços, prevista para o dia 
16/07/2021, às 10:00 h foi adiada, tendo sua data prorrogada 
para o dia 29/07/2021, às 10:00 h, através do site https://www.
portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pela Pregoei-
ra, na sala da CPL, situada na Praça Getúlio Vargas, s/n, Cen-
tro. O novo edital e seus anexos disponíveis em: https://www.
portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no 
mesmo endereço, das 08:00 as 12:00hs. Coelho Neto - MA, 09 
de Julho de 2021. Sergio Ricardo Viana Bastos – Secretário M. 
de Administração, Planejamento e Finanças.

#todospelasotaque

Terapia de alto 
fluxo é usada no 
atendimento a 
pacientes com a 
Covid-19
O governo do Maranhão tem 
investido cada vez mais na 
assistência a pacientes internados 
por conta da Covid-19, com o 
uso de tecnologias e terapêuticas 
especializadas que contribuam 
com o tratamento nas unidades 
da rede estadual de saúde. Um 
dos recursos que tem apresentado 
bons resultados é o cateter 
nasal de alto fluxo, um recurso 
de oxigenioterapia facilitador 
para evitar a intubação. O 
equipamento não é uma novidade 
na medicina. Seu uso é comum 
nas unidades de terapia intensiva 
neonatais. A tecnologia permite 
administrar uma mistura de ar 
aquecido e umidificado com 
diferentes níveis de concentração 
de oxigênio. 
“O governo do Maranhão está 
alinhado às melhores práticas, 
acompanhando as descobertas 
da ciência e buscando investir 
naquilo que tem resultado 
reconhecido. A Covid-19 é uma 
doença nova com a qual todo o 

mundo ainda está aprendendo 
a lidar, mesmo após um ano e 
meio de pandemia”, ponderou 
Marcos Grande, presidente da 
Empresa Maranhense de Serviços 
Hospitalares (Emserh). 
Atualmente, três unidades de 
saúde em São Luís e cinco 
unidades no interior do estado 
usam a terapia: o Hospital de 
Cuidados Intensivos (HCI), 
o Hospital Genésio Rêgo e o 
Hospital de Campanha, em São 
Luís, além dos hospitais regionais 
de Coroatá, Imperatriz, Timon, 
Caxias e Chapadinha, e os 
hospitais de referência Covid-19, 
em Caxias, e de Campanha de 
Pedreiras. 
“É um recurso de 
oxigenioterapia, com níveis de 
pressurização com fluxo aquecido 
e umidificado composto por 
um circuito com filamentos 
aquecidos e pronga nasal. Uma 
média de 45 pacientes já foram 
beneficiados com a terapia de 
alto fluxo, em apenas dois meses 

de uso nas unidades”, explicou 
Aarão Neto, fisioterapeuta 
especialista da Qualidade da 
Emserh, que junto a fisioterapeuta 
Virginia Guará tem implantado a 
terapia nas unidades. 
De acordo com os dados 
apresentados pelas três 
unidades da capital, primeiras 
a usar o recurso, o cateter 
nasal de alto fluxo apresentou 
aproximadamente 65% de 
eficácia no tratamento dos 
pacientes, impedindo o 
agravamento da doença e a 

evolução para intubação. 
A terapia de alto fluxo é 
indicada para pacientes estáveis, 
com sintomas moderados 
com o objetivo de otimizar a 
oxigenação e pressurização 
pulmonar contínua. “É um 
recurso que vem sendo muito 
utilizado no tratamento dos 
pacientes com a Covid-19, que 
tem maior aceitação do paciente, 
com maior facilidade de manejo, 
mantendo uma oxigenação 
e pressurização constante”, 
reforçou Aarão Neto.

Procedimento tem auxiliado no atendimento e recuperação dos pacientes

Setur realiza visita técnica em atrativos 
turísticos na Chapada das Mesas

Com o objetivo de promover 
oferta turística complementar 
na Chapada das Mesas, a Secretaria 
de Estado do Turismo (Setur) 
realizou visita técnica, durante uma 
semana, aos atrativos turísticos 
da região. Desde o dia 5 de junho 
foram visitados os municípios de 
Tasso Fragoso, Balsas, Fortaleza 
dos Nogueiras, Riachão, Carolina e 
Imperatriz. 
A superintendente de Eventos, 
Promoção e Marketing da Setur, 
Cristiane Muller, explicou como 
foi a semana de imersão no 
polo turístico maranhense e na 
construção conjunta de rotas 
integradas com o estado do 

Tocantins.  
“Estamos desenvolvendo uma nova 
fase do roteiro integrado Jalapão 
(TO) e Chapada das Mesas (MA) 
com visitas complementares e 
hierarquização da gama de ofertas 
de lazer na região”, informou a 
superintendente. 
Foram visitados atrativos naturais 
como sitio arqueológico e 
passeio náutico (Tasso Fragoso), 
Cachoeiras do Castanhão, 
Esmeralda e Macapá (Fortaleza 
dos Nogueiras), Cachoeiras da 
Sacada e da Aldeia (Riachão), 
Cachoeira do Dodô, Mansinha, 
Mirante, Cachoeira Aldeia 
do Leão e ainda encontro das 

águas, Pedra Encantada e giro 
da Chapada (Carolina).  
A visita finalizou com city tour 
e passeio no Rio Tocantins 
(Imperatriz) com mapeamento 
também de ofertas de alimentação, 
meios de hospedagem, 
entretenimento e pontos de apoio 
em Balsas. 
Participaram da expedição, o 
secretário adjunto de Turismo 
da Setur, Hugo Paiva Veiga; 
o superintendente de turismo 
da Chapada das Mesas, 
Beto Kelnner; e Isabella 
Regia e Cristiane Muller da 
Superintendência de Promoção da 
Setur.

Gestores e técnicos da Setur estão mapeando novos atrativos turísticos para a Chapada das Mesas

Secap formaliza 
parceria com 
Escola Nacional de 
Administração para 
ampliar formação 
de servidores
A Secretaria de Estado de Articulação 
Política (Secap) firmou parceria com 
a Escola Nacional de Administração 
Pública (ENAP), para potencializar 
a qualificação técnica de servidores 
públicos nos 217 municípios 
maranhenses.
Vinculada ao governo federal, a 
Enap oferece às lideranças do setor 
público, experiências imersivas 
de formação, com aulas ao vivo e 
renomados especialistas nacionais 
e internacionais, além de preparar 
novos prefeitos, secretários estaduais 
e municipais para promover o 
desenvolvimento local e melhorar 
a entrega de políticas e serviços 
públicos aos cidadãos.
A parceria ocorreu após tratativas 
junto à Subsecretaria de 
Representação Institucional no 
Distrito Federal. A subsecretária 
Fabiane Azevedo Guimarães destacou 
a importância de ampliar a formação 
de gestores públicos para melhor 
cumprimento da missão institucional.
“A Enap é reconhecida nacionalmente 
por sua excelência na oferta de 
qualificação para a administração 
pública. Com essa parceria, 
elevaremos ainda mais a preparação 
dos quadros técnicos nas prefeituras 
municipais maranhenses”, avaliou.
O coordenador do Promunicípios, 
programa de assistência técnica 
aos municípios, José Antonio 
Viana, destacou a ampliação das 
oportunidades de qualificação em 
plataforma única.
“Com a ampliação das parcerias, a 
exemplo dessa com a Enap, sentimos 
a necessidade de reunir todos os 
cursos em um único espaço. No Portal 
do Promunicípios todos os servidores 
têm uma base unificada com as 
ofertas de qualificação de todos os 
nossos parceiros”, disse.
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