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10.024/2019, Decreto Municipal nº 004/2021 e Decreto Municipal 
nº 007/2021, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei 
Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, com redação 
dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e de-
mais normas pertinentes à espécie. O download deste Edital e seus 
anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da 
Internet: Portal da Transparência do Município: www.buriticupu.ma.
gov.br, www.licitanet.com.br/ site do TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/
sacop, poderá ser solicitado através do e-mail: cplburiticupu2021@
gmail.com, bem como ser retirado no Setor de Licitação, horário de 
08:00h as 14:00h, localizado na Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 
65.393-000, Centro – Buriticupu/MA. Buriticupu - MA, em 10 de 
agosto de 2021. GUSTAVO PEREIRA DA COSTA Assessor Jurídico 
do Município OAB/MA N° 21.671. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021. 
O Município de Buriticupu - MA, por intermédio da Prefeitura Mu-
nicipal de Buriticupu/MA, torna público para conhecimento dos inte-
ressados que a realização do presente certame está previsto para o dia 
31 de agosto de 2021 às 09h00min (nove horas) horário de Brasília, 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor 
preço por item, tendo por OBJETO: Registro de preços para futura e 
eventual aquisição de veículos automotores, tipo caminhonete ´´pick-
-up´´ zero quilômetro de interesse do Município de Buriticupu - MA, 
conforme Edital e Anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, 
Decreto Municipal 004/2021, Decreto Municipal 007/2021, Decre-
to Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar n° 123/2006 alterada 
pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 
e aplicando-se subsidiariamente no que couberem a Lei Federal nº 
8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O download deste 
Edital e seus anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguin-
tes páginas da Internet: Portal da Transparência do Município: www.
buriticupu.ma.gov.br, www.licitanet.com.br/ site do TCE/MA: www.
tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do e-mail: cplburi-
ticupu2021@gmail.com, bem como ser retirado no Setor de Licita-
ção, horário de 08:00h as 14:00h, localizado na Rua São Raimundo, 
nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA. Buriticupu - MA, 
em 10 de agosto de 2021. GUSTAVO PEREIRA DA COSTA Asses-
sor Jurídico do Município OAB/MA N° 21.671. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021-SRP. PROCESSO Nº 0101.0319.2021. 
A Prefeitura Municipal de Chapadinha – MA, através de seu pregoeiro, torna 
público aos interessados que realizará às 09:00 horas do dia 24 de Agosto 
de 2021, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, 
Av. Presidente Vargas, nº 310 – Centro, nesta cidade, na modalidade 
Pregão Presencial, tipo menor preço global, para eventual Contrata-
ção de Empresa especializada na manutenção predial das Unidades 
Básicas de Saúde do município de Chapadinha, para registro de pre-
ços, conforme Decreto Federal nº 7.892/2013, Lei Federal nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993. O Edital e seus Anexos estão à disposição 
dos interessados no endereço da CPL, Av. Presidente Vargas, nº 310 
– Centro – Chapadinha/MA, de segunda à sexta-feira, no horário das 
8h às 12h, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos 
mediante entrega de 02 (duas) resmas de Papel A4. Chapadinha(MA), 
09 de Agosto de 2021. LUCIANO DE SOUZA GOMES/Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 019/2021. Pro-
cesso Administrativo nº 01.01.0313.2021 – Secretaria Municipal de 
Educação. Objeto: Contratação de empresa especializada na exe-
cução dos Serviços de Reforma e Ampliação da U. E. Raimun-
do Gomes de interesse da Secretaria Municipal de Educação; 
Abertura: 30/08/2021 às 08:30hs, forma de execução indireta, no 
regime de empreitada por menor preço global. O Edital se encon-
tra a disposição para consulta no Mural de Contratações Públicas – 

SACOP. E também poderão fazer a consulta gratuita ou retirada, na 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, mediante entrega de 02 
(duas) resmas de Papel A4, no Setor de Licitações e Compras locali-
zado 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 Comple-
mentar n° 123/2006 e demais normas atinentes à espécie. Chapadi-
nha/MA. 09/08/2021. Luciano de Souza Gomes-Presidente/CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 020/2021. Pro-
cesso Administrativo nº 01.01.0314.2021 – Secretaria Municipal 
de Educação. Objeto: Contratação de empresa especializada na 
execução dos Serviços de Reforma e Ampliação da Pré-Escola 
Jardim Branca de Neve de interesse da Secretaria Municipal 
de Educação; Abertura: 30/08/2021 às 14:00hs, forma de execução 
indireta, no regime de empreitada por menor preço global. O Edital se 
encontra a disposição para consulta no Mural de Contratações Públi-
cas – SACOP. E também poderão fazer a consulta gratuita ou retirada, 
na Comissão Permanente de Licitação - CPL, mediante entrega de 02 
(duas) resmas de Papel A4, no Setor de Licitações e Compras locali-
zado 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 Comple-
mentar n° 123/2006 e demais normas atinentes à espécie. Chapadi-
nha/MA. 10/08/2021. Luciano de Souza Gomes-Presidente/CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Muni-
cipal de Coelho Neto-MA, decide CANCELAR o certame referente ao 
Edital de Pregão Eletrônico Nº 044/2021 para Contratação de empresa 
para aquisição de gêneros alimentícios, destinados exclusivamente para 
kits de merenda escolar, com o objetivo de atender às necessidades da Se-
cretaria Municipal de Educação de Coelho Neto - MA, por meio de regis-
tro de preços. 09 de agosto de 2021. Maria das Dores Macedo Marques.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA – MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 019/2021 
– SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Ad-
ministrativo nº 02.0308.001/2021. A Prefeitura Municipal de Fortu-
na – MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento 
dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, 
na forma Presencial,  do tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO 
DE PREÇOS,  exclusivo ME/EPP/MEI, objetivando a Contratação 
de empresa para o fornecimento de materiais de construção do tipo 
grosso (areia, brita e outros) para atender as necessidades do Mu-
nicípio, em conformidade com o Termo de Referencia disposto no 
Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade 
com a Lei Federal nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/2006, al-
terada pela Lei Complementar nº 147/2014, Decretos Municipais nº 
004 e 005/2021 e subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-
-se às 10:00 horas do dia 25 de agosto de 2021. A sessão pública de 
julgamento será realizada nas dependências da Secretaria Municipal 
de Administração, na sala da Comissão Permanente de Licitação – 
CPL,  situada a Praça da Liberdade, s/n, centro, Fortuna – MA, no 
dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de 
proposta de preços e habilitação. Em atendimento as recomendações 
do Município e da OMS informamos que a sessão ocorrerá em local 
aberto e arejado, que será estabelecido distanciamento mínimo de 02 
metros de cada participante durante a sessão e que será obrigatória a 
utilização de mascaras, luvas e que cada participante porte seu frasco de 
álcool e itens de proteção necessário. O edital está disponível para todos 
os interessados no site da Prefeitura Municipal de Fortuna em sua Home 
no link: http://fortuna.ma.gov.br/avisos-licitacao/aviso-de-licitacao-pre-
gao-presencial-no-019-2021-sistema-de-registro-de-precos-srp/, no Por-
tal de Transparência do Município no endereço: http://fortuna.ma.gov.
br/transparencia/licitacoes, no sistema SACOP, podendo ser adquirido 
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2021

A Comissão Permanente de Licitação - CPL, do Município de Balsas - MA, avisa aos
interessados que realizará na sede da Prefeitura Municipal situ ada na Praça Professor Joca Rego, 121,
Centro, C. E. P.: 65.800-000. Balsas - MA, Licitação Pública na modalidade abaixo discriminada na forma
da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal 10.024/2019 e Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações
posteriores, e Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014, e demais normas pertinentes à espécie. O
Edital 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, bem como no site www.portaldecompraspublicas.com.br, 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, pelo telefone
(0**99) 3541 2197, ramal 215 ou e-mail: cplbalsas2017@gmail.com.

. PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 43/2021

Data/Hora de Abertura
15/09/2021 - 09h00min.

Tipo: Menor Preço / Item
. Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para
fornecimento de cestas básicas para atender as famílias em situação de vulnerabilidade
social através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego e
para atender os pacientes do Programa DST/AIDS da Secretaria Municipal de Saúde do
Município de Balsas/MA.

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

Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 5/2021

A Comissão Permanente de Licitação - CPL, do Município de Balsas - MA, avisa aos
interessados que realizar-se-á no auditório do PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,
situado à Rua José Leão, nº 484, Centro, antiga UFMA, Balsas/MA, C. E. P.: 65.800-000. Balsas - MA,
Licitação Pública na modalidade abaixo discriminada na forma da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações
posteriores, e Lei Complementar nº 123/2006, da Lei Federal nº 8.987/95 e da Lei Municipal nº 1.343/17,
e demais normas pertinentes à espécie. O Edital 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 , Site do TCE-MA/ SACOP, pelo
telefone (0**99) 3541 2197, ramal 215 ou e-mail: cplbalsas2017@gmail.com.

. CONCORRÊNCIA PUBLICA DE
CO N C ES S ÃO
Nº05/2021

Proc. Adm. 18638/2021

Data/Hora de Abertura
04/10/2021 - 09h00min.

Tipo: Combinação dos critérios de melhor oferta pela
outorga da concessão, menor tarifa e melhor técnica,

conforme art. 15, inciso III, da Lei nº 8.987/95
. Objeto: Execução e prestação dos serviços do Transporte Coletivo em Balsas/MA, para
atender a demanda e necessidade da população municipal, mediante a Concessão de
Serviço Público, observados os princípios e preceitos legais pertinentes às licitações,
especialmente os da Lei Federal nº 8.666/93, da Lei Federal nº 8.987/95 e da Lei
Municipal nº 1.343/17, bem como, as condições e especificações contidas no edital e
seus anexos, no que for pertinente

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

Presidente da CPL.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021 - SRP.

Processo Administrativo nº 02.0508.001/2021.
A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, através de seu Pregoeiro, torna público para

conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA,
do tipo Menor Preço por Item, exclusivo para ME/EPP/MEI, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a
contratação de empresa para o fornecimento de materiais gráficos para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Assistência Social, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo
I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº
10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto
Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 26 de agosto de 2021. A sessão pública
de julgamento será realizada eletronicamente no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário
marcados. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município, no
site da Prefeitura Municipal em sua home e no link http://capinzaldonorte.ma.gov.br/licitacoes, no endereço
eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br, no site do TCE/MA no sistema SACOP e também poderá
ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura
Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 2ª a 6ª, das
08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail:
cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com.. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e
provisoriamente no número +55 99 9155-1137.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2021 - SRP.

Processo Administrativo nº 02.0508.002/2021.
A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, através de seu Pregoeiro, torna público

para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma
ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, exclusivo para ME/EPP/MEI, para REGISTRO DE PREÇOS,
objetivando a Contratação de empresa para a prestação de serviços de malharia em geral com confecção
e fornecimento de rouparia em geral, tecidos e correlatos para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual
será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019,
Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº
8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações
e as condições do Edital à realizar-se às 15:00 horas do dia 26 de agosto de 2021. A sessão pública de
julgamento será realizada eletronicamente no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário
marcados. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município, no
site da Prefeitura Municipal em sua home e no link http://capinzaldonorte.ma.gov.br/licitacoes, no
endereço eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br, no site do TCE/MA no sistema SACOP e
também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no
Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do
Norte- MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail:
cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com.. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados
e provisoriamente no número +55 99 9155-1137.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021 - SRP.

Processo Administrativo nº 02.0508.003/2021.
A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, através de seu Pregoeiro, torna público

para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma
ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, exclusivo para ME/EPP/MEI, para REGISTRO DE PREÇOS,

objetivando a Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de construção em geral e do tipo
grosso, materiais elétricos diversos, hidráulicos ferramentas e ferragens para atender as necessidades das
Secretarias Municipais, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual
será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019,
Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº
8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações
e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 27 de agosto de 2021. A sessão pública de
julgamento será realizada eletronicamente no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário
marcados. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município, no
site da Prefeitura Municipal em sua home e no link http://capinzaldonorte.ma.gov.br/licitacoes, no
endereço eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br, no site do TCE/MA no sistema SACOP e
também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no
Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do
Norte- MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail:
cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com.. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados
e provisoriamente no número +55 99 9155-1137.

Capinzal do Norte-MA, 11 de agosto de 2021.
LUCIANO ALVES ALENCAR

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021

TOMADA DE PREÇOS
Processo Administrativo nº 02.0508.004/2021.

A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, através da sua Comissão Permanente de
Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na
modalidade Tomada de Preços, no regime de empreitada por menor preço global, objetivando a
Contratação de empresa para a prestação de serviços de iluminação do campo de futebol do Estádio
Municipal na sede do Município, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal
n.º 8.666/93 e alterações posteriores, e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas do 31 de
agosto de 2021. A sessão pública de julgamento será realizada nas dependências da Secretaria Municipal
de Administração, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizado à Avenida Lindolfo
Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte - MA, no dia, hora e local acima citado, em
que serão recebidos os envelopes de habilitação e proposta. Em atendimento as recomendações do
Município e da OMS informamos que a sessão ocorrerá em local aberto e arejado, que será estabelecido
distanciamento mínimo de 02 metros de cada participante durante a sessão e que será obrigatória a
utilização de mascaras, luvas e que cada participante porte seu frasco de álcool e itens de proteção
necessário. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município,
no site da Prefeitura Municipal em sua home e no link http://capinzaldonorte.ma.gov.br/licitacoes, no
site do TCE/MA no sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão
Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n,
Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo
ainda ser solicitado através do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com.. Esclarecimento
adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137.

Capinzal do Norte/MA, 11 de agosto de 2021.
BIANCA SILVA ASSUNÇÃO

Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2021

A Prefeitura Municipal de Coelho Neto-MA, decide ANULAR o certame referente
ao Edital de Pregão Eletrônico Nº 044/2021 para Contratação de empresa para aquisição de
gêneros alimentícios, destinados exclusivamente para kits de merenda escolar, com o objetivo
de atender às necessidades da Sec. M. de Educação, por meio de registro de preços.

Coelho Neto - MA, 9 de agosto de 2021.
MARIA DAS DORES MACEDO MARQUES

Secretaria Municipal de Educação
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

2º SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 119/2019.
OBJETO: 2º Segundo Termo Aditivo do contrato de pavimentação asfáltica Contrato

de Repasse nº:. 780681/2012 Ministério das Cidades / CAIXA, AMPARO LEGAL: inciso II do art
57 da 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços MODALIDADE: TOMADA DE
PREÇOS nº 09/2019 - CPL, PRAZO DE PRORROGAÇÃO de 09/08/2021 a 09/08/2022.

Colinas - (MA), 09 de agosto de 2021. CONTRATADA: VIGAS ENGENHARIA LTDA CNPJ
N: 05.927.877/0001 - 46. CONTRATANTE: Valmira Miranda da Silva Barroso. Prefeita Municipal.

2º SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 118/2019. OBJETO: 2º Segundo Termo
Aditivo do contrato de pavimentação asfáltica Contrato de Repasse nº:. 780684/2012 Ministério das
Cidades / CAIXA, AMPARO LEGAL: inciso II do art 57 da 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta
de Preços MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS nº 08/2019 - CPL, PRAZO DE PRORROGAÇÃO de
09/08/2021 a 09/08/2022. Colinas - (MA), 09 de agosto de 2021. CONTRATADA: VIGAS ENGENHARIA LTDA
CNPJ N: 05.927.877/0001 - 46. CONTRATANTE: Valmira Miranda da Silva Barroso. Prefeita Municipal.

2º SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 117/2019.
OBJETO: 2º Segundo Termo Aditivo do contrato de pavimentação asfáltica Contrato

de Repasse nº:. 772608/2012 Ministério das Cidades / CAIXA, AMPARO LEGAL: inciso II do art
57 da 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços MODALIDADE: TOMADA DE
PREÇOS nº 07/2019 - CPL, PRAZO DE PRORROGAÇÃO de 09/08/2021 a 09/08/2022. Colinas -
(MA), 09 de agosto de 2021. CONTRATADA: VIGAS ENGENHARIA LTDA CNPJ N:
05.927.877/0001 - 46. CONTRATANTE: Valmira Miranda da Silva Barroso. Prefeita Municipal.

2º SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 116/2019.
OBJETO: 2º Segundo Termo Aditivo do contrato de pavimentação asfáltica Contrato de Repasse
nº:. 772623/2012 Ministério das Cidades / CAIXA, AMPARO LEGAL: inciso II do art 57 da
8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços MODALIDADE: TOMADA DE
PREÇOS nº 06/2019 - CPL, PRAZO DE PRORROGAÇÃO de 09/08/2021 a 09/08/2022. Colinas -
(MA), 09 de agosto de 2021. CONTRATADA: VIGAS ENGENHARIA LTDA CNPJ N:
05.927.877/0001 - 46. CONTRATANTE: Valmira Miranda da Silva Barroso. Prefeita Municipal.

4º QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 104/2019.
OBJETO: 4º Quarto Termo Aditivo do contrato de locação de Veículos para Rota
Complementar, AMPARO LEGAL: inciso II do art 57 da 8.666/93 e suas Posteriores alterações e
Proposta de Preços MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL nº 13/2019 - CPL, PRAZO DE
PRORROGAÇÃO de 30/07/2021 a 30/12/2021.
Colinas - (MA), 30 de julho de 2021. CONTRATADA: A.W TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI -
CNPJ Nº: 26.245.325/0001-28 CONTRATANTE: Maria do Socorro Borba Torres. Secretaria
Municipal de Educação.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 196/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de capacitação de
Professores, por meio da Secretaria Municipal de Educação/SEMED, conforme Anexo I e Anexo II
Termo de Referencia e em conformidade com a proposta de preços; - DO VALOR R$: 163.600,00
(cento e sessenta e três mil e seiscentos reais) CONTRATADA: ROMULO F REGO ART E ARM LTDA
, inscrita no C.N.P.J.(MF) sob o n.° 21.233.958/0001-00, AMPARO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93
e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte dias) dias.
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As conferências online foram planejadas com o objeti-
vo de discutir temas relevantes para o setor industrial e que 
resultem em melhoria no ambiente das empresas, além de 
debater as possibilidades de atuação empresarial coletiva 
a fim de superar possíveis dificuldades enfrentadas”, des-
taca o superintendente da FIEMA, Cesar Miranda. 

***Já começou e vai até o 
dia 22 de agosto o Feirão 
Gigante Potiguar, a maior 
campanha anual de ofertas 
do Grupo Potiguar.  Ano pas-
sado devido ao agravamento 
da pandemia, a campanha 
não aconteceu, mas esse 
ano retorna de forma ainda 
mais especial, pois também 
está sendo celebrado os 40 
anos do Grupo.

***São mais de 400 ofertas 
em todos os setores das lojas 
presentes em São Luís e Im-
peratriz. Preços ainda mais 
baixos em produtos como 
Pisos e Revestimentos, Tintas 
e acessórios, Banheiro e Co-
zinha, Iluminação, Material 
elétrico, Móveis & itens de 
Conforto, Utilidades Domés-
ticas, Ferramentas e acessó-
rios, Materiais de construção, 
Esquadrias, Ferragens e Ma-
terial Hidráulico.

***Em apenas sete meses de 
atividade no município de 
Carolina,  programa Assis-
tência Técnica e Gerencial 
do Senar (ATEG), tem se 
destacado nas proprieda-
des onde é desenvolvida a 
cadeia de bovinocultura de 
Corte, Bovinocultura de leite 
e Hortifruticultura, por meio 
do programa Agronordeste. 
Por ocasião da passagem da 
diretoria do sistema Faema/
Senar em Carolina, foi possí-
vel notar as mudanças.

***Na primeira proprieda-
de visitada pela equipe do 
Senar, composta pelo presi-
dente do sistema Faema/Se-
nar, Raimundo Coelho, pelo 
superintendente Luiz Figuei-
redo, o coordenador regio-
nal de ATeG, Egon Bastos, o 
supervisor de campo, Kayro 
Puça e os técnicos, Adonis 
Ferreira e Markus Andress 
Martins, percebeu-se a dife-
rença no manejo, nos tratos 
culturais  na cadeia produti-
va da hortifruticultura

3235.4150 / 9 8832.0133 
MATRÍCULAS ABERTAS

Escola Integral Bilíngue
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fundamental 1
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A nossa escola é um ambiente 
para estudantes motivados, 

integrados e dispostos a fazer 
do tempo que passam na 

escola uma experiência única e 
enriquecedora. 

 
Somos a primeira escola 

bilíngue de verdade do Estado do 
Maranhão (conforme Resolução 
CEE/MA 84/2020 e Parecer CNE 

02/2020), trabalhamos a imersão 
na língua inglesa e utilizamos o 
currículo brasileiro de acordo 
com as normas da BNCC (Base 
Nacional Comum Curricular).

Agende uma visita 
e conheça nossa 

metodologia: 
(98) 98403-9333

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA
AVISO DE ADIAMENTO

A Comissão Central de Licitação – CCL do Município de Caxias-
MA, torna público aos interessados que a CHAMADA PÚBLICA Nº 
006/2021, tendo como objeto a Contratação de clínicas especializadas 
nas ações de promoção de saúde, para suprir as necessidades da Rede 
Municipal de Saúde de Caxias-MA, com data final de recebimento 
dos envelopes prevista para o dia 23/08/2021 às 08h:h00min (oito 
horas) e sendo a sessão pública de abertura dos envelopes no mesmo 
dia do encerramento às 08h:30min (oito horas e trinta minutos), 
fica adiado para a data do dia 08/09/2021 às 08:h00min (oito horas) 
e sendo a sessão pública de abertura dos envelopes no mesmo 
dia do encerramento às 08h:30min (oito horas e trinta minutos). 
Informações adicionais poderão ser obtidas junto à Comissão Central 
de Licitação-CCL. 

Caxias - MA, 11 de agosto de 2021.
Othon Luiz Machado Maranhão

Presidente da Comissão Central de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Coelho Neto-MA, 
decide CANCELAR o certame referente ao 
Edital de Pregão Eletrônico Nº 044/2021 para 
Contratação de empresa para aquisição de 
gêneros alimentícios, destinados exclusivamente 
para kits de merenda escolar, com o objetivo de 
atender às necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação de Coelho Neto - MA, por meio de 
registro de preços. 09 de agosto de 2021. Maria 
das Dores Macedo Marques

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS DOMINGUES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. REGISTRO DE PREÇOS. O Pregoeiro 
da Prefeitura Municipal de Luís Domingues/MA, com autorização do 
ordenador de despesa, avisa aos interessados que fará realizar Licitação 
na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. 
Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor preço por item, que 
será regida pela Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, 
subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
Objeto: Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de 
Combustíveis (ÓLEO DIESEL S10), a serem utilizados nos veículos do 
transporte escolar, de interesse da Secretaria Municipal de Educação. 
Data e horário do início da disputa: 09:00 horas do dia 20/08/2021. Site 
para realização do Pregão: www.licitanet. com.br. Poderão participar da 
Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem 
possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a 
execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no 
site da Prefeitura (https://luisdomingues.ma.gov.br) e também nos dias de 
expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município 
de Luís Domingues-MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, 
ou obtidos mediante a entrega de 01 (uma) resma de papel (500 folhas), 
tamanho A4, 210 x 297 mm, 75 g/m², referente ao custo de reprodução 
podendo ainda ser solicitado via e-mail: cpl.luisdomingues@gmail.com. 
Luís Domingues/MA, 09 de agosto de 2021.Jonhy Luan Correa Queiroz. 
Pregoeiro Oficial.

Em destaque
*** O Senac assinou na 

manhã de ontem, 10, o Ter-
mo de Renovação da Parceria 
com o Sindicato dos Emprega-
dos no Comércio de São Luís 
(Sindcomerciários). A reunião 
que renovou a parceria contou 
com a presença do Presiden-
te do Sistema Fecomércio/MA, 
José Arteiro da Silva, do pre-
sidente do Sindcomerciários, 
Edmilson dos Santos, do vice-
-presidente do Sistema Feco-
mércio/MA, Antonio de Sousa 
Freitas, do Diretor Regional do 
Senac, Ahirton Lopes, e do su-
perintendente da Fecomércio/
MA, Max de Medeiros.

O Presidente do Sistema Fecomércio/MA, José Arteiro da Silva, e o presidente 
do Sindcomerciários, Edmilson dos Santos durante assinatura do termo.

Parceria (I)
A VLI – companhia de solu-

ções logísticas que opera termi-
nais, ferrovias e portos – assina 
o Pacto Global da Organização 
das Nações Unidas (ONU) e re-
força o compromisso de continuar 
promovendo os 10 princípios uni-
versais nas áreas de direitos hu-
manos, trabalho, meio ambien-
te e anticorrupção, além de atuar 
em prol do alcance dos objetivos 
de desenvolvimento sustentável 
(ODS). Com cerca de 15 mil par-
ticipantes, em quase 170 países, a 
iniciativa conta com aproximada-
mente 1.300 membros no Brasil.

Parceria (II)
Em breve os profissionais da 

enfermagem terão acesso a no-
vas oportunidades de capacita-
ção. Na tarde desta terça, 10, foi 
firmada a parceria entre o CO-
REN-MA e a SEMUS São Luís pa-
ra a realização do Curso de Ins-
trumentação Cirúrgica com carga 
horária de 180h de conteúdo teó-
rico e prático. O presidente do 
COREN-MA, ENF. José Carlos Jú-
nior se reuniu com o secretário da 
SEMUS, Joel Nunes, para dar o 
primeiro passo em direção à im-
plementação do curso.

Há vagas (I)
A OLX Brasil, uma das maio-

res plataformas de compra e ven-
da online, está com processo se-
letivo aberto para 119 vagas de 
emprego em diversas áreas como 
Engenharia, Produto, Comercial, 
Operações e Corporativa. São po-
sições para jovens aprendizes, es-
tagiários, analistas, especialistas, 
até oportunidades para coorde-
nação e gerenciamento nas uni-
dades de negócios OLX e Zap+. 
Na área de Tecnologia (Engenha-
ria, Produto, Dados e Design), a 
empresa oferece o trabalho 100% 
em home office após a pande-
mia, possibilitando que profissio-
nais que não residam no Rio de 
Janeiro e São Paulo, locais onde 
a empresa possui escritórios, can-
didatem-se às vagas. Como toda 
a companhia segue trabalhando 
em home office, os demais con-
tratados também atuarão remota-
mente até a volta aos escritórios e 
receberão todos os equipamentos 
necessários para exercerem suas 
funções.

Há vagas (II)
Das 119 vagas abertas, 60 

são para a área Corporativa e 59 
para Tecnologia (Engenharia, Pro-
duto, Dados e Design). Há tam-
bém seis oportunidades exclusi-
vas para pessoas com deficiência. 
Com a pandemia, todo o pro-
cesso de seleção, admissão e in-
tegração são feitos por reuniões 
virtuais e conferências web. Os 
profissionais admitidos começam 
seu trabalho em formato 100% 
remoto e recebem todos os equi-
pamentos necessários para a fun-
ção em casa, além de suporte téc-
nico online.

Jurídica
A pandemia da Covid-19 fez 

a sociedade mudar seus modos 
de vida nas mais diversas áreas. 
No Direito, não foi diferente. Ad-
vogadas e advogados do mundo 
inteiro precisaram se readaptar a 
esse cenário atual. Por isso mes-
mo, a Escola Superior da Advoca-
cia Prof. José Vera-Cruz Santana 
preparou a IX Conferência Esta-
dual da Advocacia Professor João 
Batista Ericeira - Novas Tendências 
do Direito no Mundo Pós-Pande-
mia, que promoverá diversos de-
bates sobre o assunto. Serão três 
dias de evento, 20 horas de capa-
citação e 25 palestrantes renoma-
dos de diversas regiões do Bra-
sil. As discussões acontecem hoje, 
12/08 (das 14h às 20h) e terão 
encerramento no dia 13/08 (14h 
às 21h). Toda a conferência se-
rá realizada em formato híbrido, 
presencial (no auditório da OAB/
MA) e também transmitida pela 
plataforma Zoom.

Educação
Entre os dias 12 e 13 de agos-

to, o escritório brasileiro da Pear-
son, maior empresa de educação 
do mundo, realiza um evento onli-
ne e gratuito para debater e trazer 
soluções relacionadas ao bilin-
guismo no Brasil tanto na Educa-
ção quanto em oportunidades de 
negócios, o "Two Languages". A 
organização do evento irá manter 
as inscrições abertas até o dia 12, 
às vésperas do início da transmis-
são. Para valorizar a discussão, a 
multinacional dona das marcas 
de ensino de idiomas Wizard by 
Pearson, Yázigi e Skill, traz nomes 
como os de Claudia Costin, Cristi-

ne Conforti, Renata Condi e Ario-
valdo Alberto.

Conferência
A Federação das Indústrias 

do Estado do Maranhão (FIEMA) 
— em parceria com a Confede-
ração Nacional da Indústria (CNI) 
e o Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (SE-
BRAE) — realiza no próximo dia 
17 de agosto, às 16h, o “Diálo-
go Industrial Virtual” que aborda-
rá a implementação da Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD) no 
setor empresarial. As palestras, 
com instrutores credenciados pe-
la CNI, têm duração de duas ho-
ras e incluirão um bate-papo com 
os participantes. Até o final do 
ano, serão realizados cinco diálo-
gos: LGPD-Lei Geral de Proteção 
de Dados; Futuros dos Negócios: 
como transformar incertezas em 
oportunidades de negócios; Su-
cesso da Crise; Lean 4.0:  a indús-
tria 4.0 e o Lean Manufacturing e 
Financiamento:  desafios e opor-
tunidades. O Diálogo Industrial já 
realizou dois webinares (Negocia-
ção Coletiva e Gestão Sindical). 

Idosos
A Universidade Estadual do 

Maranhão (UEMA), por meio da 
Pró-Reitoria de Extensão e Assun-
tos Estudantis (PROEXAE/UEMA), 
abriu as inscrições para seleção 
e ingresso de alunos no Curso de 
Formação Continuada em Educa-
ção para o Envelhecimento, mo-
dalidade a distância. O curso faz 
parte do Programa Universidade 
Aberta Intergeracional (UNABI) e 
será intermediado pelo Núcleo de 
Tecnologias para Educação (UE-
MAnet). As inscrições acontecem 
até 08 de setembro e podem ser 
realizadas pelo site seletivos.ue-
manet.uema.br.

Seminário
Até amanhã, 13 de agos-

to, ocorrerá o II Seminário Povos 
Originários em Processo de Reto-
mada, de modo virtual, com de-
senvolvimento do Conselho In-
digenista Missionário Regional 
Maranhão (CIMI-MA), do Gru-
po de Estudos: Desenvolvimen-
to,Modernidade e Meio Ambiente 
(GEDMMA), do  Grupo de Estudos 
e Pesquisas Indígenas e Indigenis-
tas no Maranhão (GEIIMA) e com 

apoio do Departamento de Socio-
logia e Antropologia da Universi-
dade Federal do Maranhão (UF-
MA). Além da coordenação dos 
povos Akroá-Gamella do Mara-
nhão, Akroá-Gamella do Piauí, 
Kariú Kariri, Anapuru Muypu-
rá, Tremembé de Engenho, Tre-
membé da Raposa e Tupinambá 
do Maranhão.O evento propõe 
a discussão sobre os povos em 
processo de retomada no Mara-
nhão, com as temáticas desenvol-
vidas em RAÍZES: “Racismo, Ter-
ritório, Retomada e Repercussão 
Geral”, com a participação dos 
povos Akroá-Gamella do Mara-
nhão, Akroá-Gamella do Piauí, 
Kariú Kariri, Anapuru Muypurá, 
Tremembé de Engenho, Tremem-
bé da Raposa, Tupinambá do Ma-
ranhão e diversos convidados.

DIVULGAÇÃO


