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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA

AVISOS DE LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRONICO 
Nº 027/2021 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. O Município 
de Anapurus - MA, torna público aos interessados que, com base na 

-

às 09h00min, (Nove horas),(horário de Brasília) do dia 16 de novem-
bro de 2021, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 027/2021, 
para registro de preços, do tipo menor preço por item, tendo por ob-
jeto a futura e Eventual contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de equipamentos ao programa de apoio a informatiza-

da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Anapurus/MA, do 
Município de Anapurus/MA. Poderão participar deste pregão eletrô-
nico as empresas que preencherem os requisitos do Edital. A sessão 
pública acontecerá pelo site: http://www.licitanet.com.br. O Edital e 
seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Perma-

localizada na Av. João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro, Anapu-
rus/MA, de segunda-feira à sexta-feira das 08:00 as 12:00 horas onde 
poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante entrega 
de 01 (uma) resma de papel A4 no endereço supra. O Edital também 
pode ser adquirido no site http://www.licitanet.com.br. Anapurus/

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021-SISTEMA REGISTRO 
DE PREÇOS. O Município de Anapurus-MA, torna público aos inte-

-
ções posteriores, fará realizar às 15h00min, (Quinze horas),(horário 
de Brasília) do dia 16 de novembro de 2021, licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 028/2021, para registro de preços, do tipo menor 
preço por item, tendo por objeto a futura e Eventual contratação de 
empresa especializada para o fornecimento de aparelho de ar con-

em anexo, para atender as necessidades a Secretaria Municipal de 
Saúde do município de Anapurus/MA.. Poderão participar deste pre-
gão eletrônico as empresas que preencherem os requisitos do Edital. 
A sessão pública acontecerá pelo site: http://www.licitanet.com.br. O 
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão 

-
rus/MA, localizada na Av. João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro, 
Anapurus/MA, de segunda-feira à sexta-feira das 08:00 as 12:00 horas 
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante entrega 
de 01 (uma) resma de papel A4 no endereço supra. O Edital também 
pode ser adquirido no site http://www.licitanet.com.br. Anapurus/MA, 21 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021-SISTEMA REGISTRO 
DE PREÇOS.O Município de Anapurus-MA, torna público aos inte-

posteriores, fará realizar às 09h00min, (Nove horas),(horário de Bra-
sília) do dia 17 de novembro de 2021, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 029/2021, para registro de preços, do tipo menor preço 
por item, tendo por objeto a futura e Eventual contratação de empre-
sa especializada para o fornecimento de pneus e câmaras de ar, para 
manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes à frota 

-
rus/MA. Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que 
preencherem os requisitos do Edital. A sessão pública acontecerá 
pelo site: http://www.licitanet.com.br. O Edital e seus anexos estão 

João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro, Anapurus/MA, de se-
gunda-feira à sexta-feira das 08:00 as 12:00 horas onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou obtidos mediante entrega de 01 (uma) 
resma de papel A4 no endereço supra. O Edital também pode ser ad-
quirido no site http://www.licitanet.com.br. Anapurus/MA, 21 de Ou-

PREGÃO PRESENCIA Nº 024/2021 - SISTEMA REGISTRO DE 
PREÇOS. O Município de Anapurus - MA, torna público aos inte-

posteriores, fará realizar às 08h00min, (Oito horas),(horário de Brasí-
lia) do dia 18 de novembro de 2021, licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº 024/2021, para registro de preços, do tipo menor preço 
por item, tendo por objeto a futura e Eventual contratação de em-
presa especializada para o fornecimento de pneus, para manutenção 

-
cretaria Municipal de Administração, do município de Anapurus/MA. 
Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que preen-
cherem os requisitos do Edital. A sessão pública acontecerá pelo site: 
http://www.licitanet.com.br. O Edital e seus anexos estão à disposi-

Prefeitura Municipal de Anapurus/MA, localizada na Av. João Fran-
cisco Monteles, nº 2001 – Centro, Anapurus/MA, de segunda-feira 
à sexta-feira das 08:00 as 12:00 horas onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou obtidos mediante entrega de 01 (uma) resma de pa-
pel A4 no endereço supra. O Edital também pode ser adquirido no site 
http://www.licitanet.com.br. Anapurus/MA, 21 de Outubro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA

AVISO DE SUSPENSÃO. 
do Município de Caxias-MA torna público aos interessados que por 
motivo de falhas no Processo Administrativo a CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 003/2021, que tem por objeto a Contratação de Par-
ceria Público-Privada, na modalidade de Concessão Administrativa, 

-
banos para tratamento em aterro sanitário, atendendo o município de 
Caxias-MA, está SUSPENSA. Informações adicionais poderão ser 

. Caxias - MA, 22 
de outubro de 2021. Othon Luiz Machado Maranhão-Presidente 
da Comissão Central de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

Processo nº 1158/2021-SEMUS. Objeto: “Registro de Preços para 
Eventual Aquisição de Mobiliários, Equipamentos e Materiais Hos-
pitalares de interesse da Rede Municipal de Saúde de Chapadinha”; 

Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br). 
-

creto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 10.024, de 20 de 

-
nho de 1993 e demais normas atinentes à espécie. Informações e Con-

na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro – Chapadinha– MA – CEP: 
65.500-000; Telefone: 98-99167-3542 e Site do Sistema de Acompa-
nhamento de Contratações Públicas (Sacop) no seguinte link: https://
www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul. Chapadinha/MA, 22 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA

MA, por meio do Sec. M.l de Administração, Planejamento e Finan-
ças torna público, para conhecimento dos interessados que fará rea-

do tipo menor preço, para Contratação de empresa para Prestação 

atender as necessidades das Sec. do Município, por meio de registro 
de preços, no dia 12/11/2021 às 10:30 horas , através do uso de re-
cursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecom-
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praspublicas.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura. 
O edital e seus anexos encontram-se disponíveis nas paginas web 
endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br , http://www.
transparencia.coelhoneto.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce, 
e https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul. Esclareci-
mentos adicionais pagina web do Portal de Compras. Coelho Neto 
- MA, 20/10/2021. Domingos Dias da Silva – Secretário Municipal 
de Administração, Planejamento e Finanças.

A Prefeitura Municipal de Coelho Neto-MA, por meio do Fundo M. 
de Saúde torna público, para conhecimento dos interessados que fará 

do tipo menor preço, para Contratação de Empresa Especializada para 
Aquisição de Recarga de Gases Medicinais com Fornecimento de Ci-
lindro em comodato para atender as demandas da Sec. M. de Saú-
de, por meio de registro de preços, no dia 16/11/2021 às 10:00 horas 
através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://
www.portaldecompraspublicas.com.br , sendo presidida pela Prego-
eira desta Prefeitura. O edital e seus anexos encontram-se disponível 
nas paginas da web nos endereços: https://www.portaldecompras-
publicas.com.br http://www.transparencia.Coelhoneto.ma.gov.br/
acessoInformacao/licitacao/tce, e no site SACOP no endereço:https://
www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul.Esclarecimentos adicio-
nais pagina web do Portal de Compras. Coelho Neto - MA, 21/10/2021. 
Josely Maria Silva Almeida – Secretaria Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ - MA

AVISO DE CANCELAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 014/2021 Prefeitura 
Municipal de Grajaú-MA, nomeados através da portaria número 003-B/
2021-Gab, torna público para o conhecimento dos interessados o CAN-

PREGÃO ELETRÕNICO N° 014/2021, referente 
à Registro de preço para aquisição de insumos hospitalares para a aten-

Saúde do Município de Grajaú – MA, em decorrência de falhas na elabo-
ração do Termo de Referência e que o Pregoeiro e  a Equipe de Apoio in-
forma que o objeto supracitado será realizado brevemente, a data será 
publicada respeitando a   de-

outubro de 2021.OSVALDO SILVA DA COSTA 

AVISO DE CANCELAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 015/2021 -
nicipal de Grajaú-MA, nomeados através da portaria número 003-B/
2021-Gab, torna público para o conhecimento dos interessados o 

PREGÃO ELETRÕNICO N° 015/2021, 
referente à Registro de preço para aquisição de medicamentos e insu-
mos para atender as necessidades da UTI do Hospital São Francisco, 
sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de Grajaú/
MA, em decorrência de falhas na elaboração do Termo de Referência 
e que o Pregoeiro e  a Equipe de Apoio informa que o objeto supra-
citado será realizado brevemente, a data será publicada respeitando a  

. -
TO do referido Pregão. Grajaú-MA, 22 de outubro de 2021.OSVAL-
DO SILVA DA COSTA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO 
MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 015/2021 
– SRP.AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 
015/2021 – SRP. O Município de Feira Nova do Maranhão - MA, 

8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, 
fará realizar às 08h30 (oito horas e trinta minutos) do dia 11 de no-
vembro de 2021
do tipo menor preço, tendo por OBJETO: Registro de preços para 
futura e eventual Contratação de empresa especializada para manu-

Municipal de Educação e da Prefeitura Municipal de Feira Nova do 
-

das no Edital.  O presente Pregão Eletrônico será realizado em ses-
são pública, por meio de sistema eletrônico, no portal https:// www.
comprasfeiranovama.com.br/.
seus anexos estão à disposição dos interessados nos dias de expedien-

-
tro, Feira Nova do Maranhão - MA, bem como no site da Prefeitura 
Municipal: https://feiranovadomaranhao.ma.gov.br, onde poderão ser 
consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no ende-

Maranhão - MA, 21 de outubro de 2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 016/2021 
– SRP. O Município de Feira Nova do Maranhão - MA, por meio 

-
-

n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certa-
me, fará realizar às 14h00 (catorze horas) do dia 11 de novembro 
de 2021
tipo menor preço, tendo por OBJETO: Registro de preços para futura 
e eventual Contratação de empresa especializada para manutenção e 

de Feira Nova do Maranhão – MA, conforme Projeto Básico e es-

realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, no portal 
https:// www.comprasfeiranovama.com.br/. OBTENÇÃO DO EDI-

dias de expediente das 08h00min às 12h00min, na Comissão Perma-

Praça Central, Centro, Feira Nova do Maranhão - MA, bem como no 
site da Prefeitura Municipal: https://feiranovadomaranhao.ma.gov.br,  
onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações 

com.  Feira Nova do Maranhão - MA, 21 de outubro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR 
ARCHER - MA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 012/2021 
(REPUBLICAÇÃO). A Prefeitura Municipal de Governador Ar-
cher/MA, localizada na Praça Getúlio Vargas, nº 12 - Centro, Gover-
nador Archer/MA, CEP 65.770-000, comunica aos interessados que 
realizará licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 012/2021, do 
tipo Menor Preço Global, no dia 11/11/2021, às 08h00min, horário 
local, objetivando a Contratação de empresa para construção de 
melhorias sanitárias domiciliares no Município de Governador 
Archer/MA, conforme espec -
cia/Projeto Básico, anexo I do edital. O presente Edital estará à dispo-

Municipal de Governador Archer/MA, localizada na Praça Getúlio 
Vargas, nº 12 - Centro, Governador Archer/MA, CEP 65.770-000, de 
segunda a sexta (exceto feriados) no horário das 08:00 as 17:00 horas, 
onde poderão ser consultados  ou obtido GRATUITAMENTE por 

-
vés do nosso endereço eletrônico http://governadorarcher.ma.gov.br/

-
cher/MA, 20 de outubro de 2021. Milena Santos da Silva  Relatora.
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A Prefeitura M. de Coelho Neto- MA, por meio do Fundo M. de Saúde torna
público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, licitação na modalidade
PREGÃO ELETRONICO 050/2021, do tipo menor preço, para Contratação de Empresa
Especializada para Aquisição de Recarga de Gases Medicinais com Fornecimento de Cilindro
em comodato para atender as demandas da Sec. M. de Saúde, por meio de registro de
preços, no dia 16/11/2021 às 10:00 horas através do uso de recursos da tecnologia da
informação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.br , sendo presidida pela
Pregoeira desta Prefeitura.

O edital e seus anexos encontram-se disponível nas paginas da web nos
endereços: https://www.portaldecompraspublicas.com.brhttp://www.transparenc
ia.Coelhoneto.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce, e no site SACOP no
endereço:https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul.Esclarecimentos
adicionais pagina web do Portal de Compras.

Coelho Neto - MA, 21 de outubro de 2021.
JOSELY MARIA SILVA ALMEIDA
Secretaria Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2021 - CPL/DP

OBJETO: Registro de preço para futura e eventual contratação de pessoa
jurídica para o fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum e óleo
diesel S-10), para abastecimento da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Dom
Pedro/MA, que disponha de pelo menos 1 (um) posto de abastecimento, que funcione
diariamente, 24h, na zona urbana dessa municipalidade. A sessão antes marcada para o dia
27 de outubro de 2021, fica ADIADA para às 9h30 do dia 11 de novembro do corrente ano,
a se realizar na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, na Praça Teixeira de
Freitas, nº 72, Centro. O presente adiamento se deve em razão das alterações promovidas
nos termos originais do edital mediante Errata do dia 25 de outubro de 2021. O Ed i t a l
segue à disposição dos interessados no Mural de Licitações no site do TCE/MA
http://www6.tce.ma.br/sacop/mutalsite/mural.zul, no Portal do Município
www.dompedro.ma.gov.br ou na sede da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada
na Praça Teixeira de Freitas, nº 72, Centro, Dom Pedro/MA, telefone (99) 9137-3808, de 2ª
a 6ª feira, das 08h às 12h, onde poderá ser consultado e obtido gratuitamente (a Errata
somente nos dois últimos endereços), e fornecidos elementos, informações e outros
esclarecimentos sobre a licitação.

Dom Pedro - MA, 25 de outubro de 2021.
GEORGIANA TROVÃO MOREIRA LIMA

Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 14/2021-SRP

A Prefeitura Municipal de Estreito - MA, através do seu Pregoeiro, torna público
para conhecimento dos interessados que realizará licitação por meio do sistema eletrônico
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO
POR LOTE com base na Lei n.º 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019 do Decreto
Municipal 013/B/2020, Decreto Municipal nº 016/2015, da Lei Complementar n.º 123/2006
e alterações posteriores, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993, para o OBJETO:
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E LUZES NATALINAS, COM
INSTALAÇÃO, PARA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL NO MUNICÍPIO DE ESTREITO(MA), Local da
sessão: a sessão pública eletrônica se iniciará no dia 09/11/2021 às 14:30 horas através do
site www.licitanet.com.br. O edital e seus anexos encontram-se a disposição dos
interessados no endereço eletrônico: www.estreito.ma.gov.br e na sala da Comissão
Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal, situada na Avenida Chico Brito, nº 902,
Centro, Estreito, podendo ser consultado ou adquirido gratuitamente no horário de 08:00
as 14:00 horas, ou mediante recolhimento de taxa aos cofres públicos no valor de R$ 50,00
(Cinquenta Reais) através do DAM.

RONILSON SILVA SOARES
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2021-SRP

O Município de Feira Nova do Maranhão - MA, por meio da Comissão
Permanente de Licitação - CPL, torna público aos interessados que, com base na Lei n.º
10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 004/2021, da Lei Complementar n.º 123/2006
alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e
de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar às 14h00 (catorze horas)
do dia 11 de novembro de 2021, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
menor preço, tendo por OBJETO: Registro de preços para futura e eventual Contratação de
empresa especializada para manutenção e reforma de edificações de interesse da
Secretaria Municipal de Saúde de Feira Nova do Maranhão - MA, conforme Projeto Básico
e especificações contidas no Edital. O presente Pregão Eletrônico será realizado em sessão
pública, por meio de sistema eletrônico, no portal https://
www.comprasfeiranovama.com.br/. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados nos dias de expediente das 08h00min às 12h00min, na
Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na sede da Prefeitura Municipal, à Praça
Central, Centro, Feira Nova do Maranhão - MA, bem como no site da Prefeitura Municipal:
https://feiranovadomaranhao.ma.gov.br, onde poderão ser consultados e obtidos
gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou e-mail:
cpl.feiranovama@gmail.com. Feira Nova do Maranhão - MA, 21 de outubro de 2021.
Jackson Macedo Rocha - Pregoeiro

LUIZA COUTINHO MACEDO
Prefeita

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021-SRP

O Município de Feira Nova do Maranhão - MA, por meio da Comissão
Permanente de Licitação - CPL, torna público aos interessados que, com base na Lei n.º
10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 004/2021, da Lei Complementar n.º 123/2006
alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e
de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar às 08h30 (oito horas e
trinta minutos) do dia 11 de novembro de 2021, licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo menor preço, tendo por OBJETO: Registro de preços para futura e
eventual Contratação de empresa especializada para manutenção e reforma de edificações
escolares de interesse da Secretaria Municipal de Educação e da Prefeitura Municipal de
Feira Nova do Maranhão - MA, conforme Projeto Básico e especificações contidas no
Edital. O presente Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, no portal https:// www.comprasfeiranovama.com.br/. OBTENÇÃO DO EDITAL: O
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos dias de expediente das
08h00min às 12h00min, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na sede da
Prefeitura Municipal, à Praça Central, Centro, Feira Nova do Maranhão - MA, bem como no
site da Prefeitura Municipal: https://feiranovadomaranhao.ma.gov.br, onde poderão ser
consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou e-mail:
cpl.feiranovama@gmail.com. Feira Nova do Maranhão - MA, 21 de outubro de 2021..
Jackson Macedo Rocha - Pregoeiro

LUIZA COUTINHO MACEDO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2021

OBJETO: Sistema de Registro de Preço para o fornecimento de materiais de
informática diversos para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, sob
demanda, incluindo o serviço de entrega dos produtos, na sede da Secretaria Municipal de
Saúde de Governador Archer/MA. DATA DA SESSÃO: 08/11/2021. HORÁRIO: 09:30 horas.
INFORMAÇÕES: Na sede Prefeitura Municipal de Governador Archer - MA, sito à Praça
Getúlio Vargas, nº 12 - Centro, de Segunda a Sexta de 08:00 às 17:00 e através do nosso
endereço eletrônico http://governadorarcher.ma.gov.br/transparencia/licitacoes. E-MAIL:
galicitacao.ma@gmail.com.

Governador Archer - MA, 25 de outubro de 2021.
MILENA SANTOS DA SILVA

Relatora
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 157/2021

PARTES: MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS - MA (SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO) e M4 SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS. OBJETO DO CONTRATO: Contratação
de empresa de engenharia para a construção de uma Creche Tipo II, no Município de
Humberto de Campos - MA. DATA DA ASSINATURA: 18 de outubro de 2021. VALOR GLOBAL
DO CONTRATO: R$ 1.251.769,26 (um milhão, duzentos e cinquenta e um mil, setecentos e
sessenta e nove reais e vinte e seis centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Fonte de
Recurso Órgão 02 - Poder Executivo Unidade 05 - Secretaria de Educação Função 12 -
Educação Subfunção 361 - Ensino Fundamental Projeto/atividade 2024 - Construção e
Reforma dos Prédios da Educação Natureza da despesa 44.90.51 - Obras e Instalações
Subelemento da despesa 44.90.51.91 - Obras em Andamentos. BASE LEGAL: Lei Federal nº
8.666/93. Humberto de Campos - MA, 18 de outubro de 2021
Josué Silva Sousa Secretária Municipal de Educação de Humberto de Campos Gledson
Haddock Alves Contratado

AVISO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: Adesão à ata de registro de preços n° 01/2021, pregão eletrônico n° 17/2021, do
Município de São João do Piauí/PI

De acordo com o procedimento administrativo de Adesão à Ata de Registro de
Preços, RATIFICO o Parecer o objeto: Aquisição de medicamentos comuns injetáveis,
psicotrópicos, material hospitalar e material de consumo odontológico, conforme
especificações e quantidades estabelecidas, através, da Adesão à Ata de Registro de Preços
N° 01/2021, oriundo do PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2021, Processo licitatório nº 059/2021
do Município de São João do Piauí- PI, em favor da empresa: DISTRIMED COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA (CNPJ: 08.516.958/0001-41, no valor global de R$ 3.588.266,86
(três milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e
seis centavos).

Humberto de Campos (MA), 11 de outubro de 2021.
TATIANY GOMES FERREIRA FERNANDES

Secretária Municipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021 - CPL/PMHC

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 133/2021 -
A Prefeitura Municipal de Humberto de Campos - MA, localizada na Praça Dr.

Leôncio Rodrigues, 136, Centro - Humberto de Campos - MA, CNPJ: 06.222.616/0001-93,
comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº
011/2021 - CPL/PMHC, no dia 08/11/2021 às 11h00, horário de Brasília, no site
https://www.comprashumbertodecampos.com.br/, objetivando o "Aquisição de veículo
ambulância do tipo A, a fim de atender as necessidades do departamento de saúde da
Prefeitura Municipal de Humberto de Campos no Maranhão", conforme quantidades e
especificações contidas no Termo de Referência, Anexo I do edital. O Edital pode ser
consultado na Comissão Permanente de Licitação-CPL, em dias uteis, segunda à sexta-feira,
nos horários das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h, também se encontra a
disposição dos interessados nos sites: https://www.comprashumbertodecampos.com.br/,
https://www.humbertodecampos.ma.gov.br e ww.tce.ma.gov.br. Qualquer modificação no
Edital será divulgada no site: https://www.comprashumbertodecampos.com.br/, ficando as
empresas interessadas em participar do certame obrigadas a acessá-lo, diariamente, para
obtenção das informações prestadas. Dúvidas ou informações, segue e-mail:
cplpmhc@gmail.com

Humberto de Campos (MA), 22 de outubro de 2021.
TATIANY GOMES FERREIRA FERNANDES

Secretária Municipal de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA CONCORRÊNCIA Nº 005/2018. PARTES:
Município de Itapecuru-Mirim/MA, e a ANTONIO DE JESUS C. MARQUES. OBJETO:
Prorrogação de prazo de vigência contratual. DATA DA ASSINATURA: 22/10/2021.
VIGÊNCIA: 26/10/2021 até o dia 25/06/2022. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e Concorrência
nº 005/2018. ASSINATURAS: p/ CONTRATANTE: Luciano da Silva Nunes/Secretário Municipal
da Receita, Orçamento e Gestão. p/CONTRATADO: Antônio de Jesus Carvalho
Marques/Representante Legal. Itapecuru-Mirim (MA), 22 de outubro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
AV I S O

TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2021

A Prefeitura Municipal de Matões do Norte, Estado do Maranhão,
através da Comissão Permanente de Licitação-CPL, instituída pela Portaria nº
064/2021 de 01 de junho de 2021, torna público a todos os interessados e em
especial aos licitantes participantes do presente processo licitatório que o
certame terá sua reabertura programada para o dia 28 de outubro de 2021 às
09h00min (nove horas), pois o mesmo estava suspenso para apresentação de
recurso administrativo referente a fase de habilitação, cujo objeto é a
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Implantação
de Sistema Simplificado de Abastecimento D'água - Povoado Palmeiral II no
município de Matões do Norte/MA, conforme Edital e seus Anexos, na forma
da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei
Complementar n° 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e demais normas
pertinentes à espécie. Esclarecimentos adicionais na Sala da Comissão
Permanente de Licitação, localizada na Av. Dr. Antonio Sampaio, Nº 100 -
Centro, Matões do Norte/MA ou pelo e-mail:
cplmatoesdonorte.ma@gmail.com.

Matões do Norte/MA, 21 de outubro de 2021.
MARLENE SERRA COELHO

Secretária Municipal de Administração e Finanças
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Escola Integral Bilíngue

´
´

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).

Para que a regularização fundiária rural seja uma 
realidade, efetivamente produtora de paz social e segu-
rança jurídica, também não podemos esquecer do nos-
so compromisso com a preservação do meio ambiente, 
o respeito e a proteção às comunidades tradicionais, e o 
seu direito de permanência e acesso à terra, o combate 
a grilagem de terra e a violência de qualquer tipo e ori-
gem”, declarou o corregedor maranhense Paulo Velten

***A banana será o 
tema de mais uma edi-
ção do evento de Capa-
citação em Fruticultura 
Tropical. A palestra téc-
nica será realizada na 
próxima terça-feira (26) 
e ficará a cargo do pes-
quisador da Embrapa 
Mandioca e Fruticultura, 
Edson Amorim. Ele vai 
tratar das cultivares, do 
sistema de produção e 
do mercado. A transmis-
são será pelo canal da 
Embrapa no Youtube, a 
partir das 9h.

***O Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem In-
dustrial (SENAI) tem um 
recado para quem es-
tá em busca de empre-
go: atualizem seus per-
fis profissionais! Entre os 
dias 26 e 28 de outubro, 
a rede realizará a 2ª edi-
ção da Feira de Talentos 
Contrate.me, com cerca 
de 5.000 vagas de tra-
balho e estágio.

***A feira tem co-
mo objetivo ser a ponte 
de conexão entre indús-
trias e pessoas em bus-
ca de oportunidades de 
emprego. O evento, que 
é virtual e 100% gratui-
to, terá palestras ao vivo 
e ambientes virtuais pa-
ra que os profissionais 
naveguem e entrem em 
contato com as empre-
sas.

***No mês das crian-
ças o Teatro Napoleão 
Ewerton preparou uma 
divertida programação 
para os pequenos. No 
dia 30 de outubro o En-
Canto Coletivo Cultu-
ral entra em cena com o 
espetáculo “Meu amigo 
Charlie Brown”, os dois 
apresentados às 17h. Os 
ingressos estão à venda 
na bilheteria digital do 
Teatro (https://cliente.
sescma.com.br/login) ao 
valor de R$ 5,00..

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Coelho Neto- MA, por meio do Sec. 
M.l de Administração, Planejamento e Finanças torna público, 
para conhecimento dos interessados que fará realizar, licitação 

preço, para Contratação de empresa para Prestação dos 
Serviços de Locação de Impressoras e scanner com recargas 
para atender as necessidades das Sec. do Município, por 
meio de registro de preços, no dia 12/11/2021 às 10:30 horas 
, através do uso de recursos da tecnologia da informação, 

presidida pela Pregoeira desta Prefeitura. O edital e seus 

transparencia.coelhoneto.ma.gov.br/acessoInformacao/

Compras. Coelho Neto - MA, 20/10/2021. Domingos Dias da 
Silva – Secretário Municipal de Administração, Planejamento e 
Finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Coelho Neto- MA, por meio do 
Fundo M. de Saúde torna público, para conhecimento dos 
interessados que fará realizar, licitação na modalidade PREGÃO 

de Empresa Especializada para Aquisição de Recarga de Gases 
Medicinais com Fornecimento de Cilindro em comodato 
para atender as demandas da Sec. M. de Saúde, por meio de 

Pregoeira desta Prefeitura. O edital e seus anexos encontram-

portaldecompraspublicas.com.br
Coelhoneto.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce, e no 

do Portal de Compras. Coelho Neto - MA, 21/10/2021. Josely 
Maria SilvaAlmeida – Secretaria Municipal de Saúde.

Em destaque
O presidente da FIEMA, 

Edilson Baldez das Neves, 
participou na manhã da úl-
tima sexta  (22/10) da so-
lenidade de instituição da 
Delegacia Regional da As-
sociação Brasileira dos Ter-
minais Portuários (ABTP) do 
Maranhão.  

A solenidade aconte-
ceu no Porto do Itaqui, sob 
o comando do presidente 
da Empresa Maranhense 
de Administração Portuária 
(EMAP), Ted Lago que falou 
sobre os desafios do Porto 
para 2022 e o presidente 
da ABTP, Jesualdo Silva que 
falou da entidade empresa-
rial que atua no setor Por-
tuário. 

Na ocasião, o gerente 
regional da Odfjell Termi-
nals–Granel Química para 
os estados do Maranhão, 

Piauí e Tocantins, Sílvio Lú-
cio de Oliveira Aguiar, que 
também é membro do 
Conselho de Administração 
do Porto do Itaqui (Consad) 
e do Conselho de Autorida-
de Portuária (CAP) foi elei-
to como delegado da AB-
TP no Maranhão. O evento 

contou também com a pre-
sença do Capitão de Mar e 
Guerra da Capitania dos 
Portos do Maranhão,  Alek-
son Barbosa da Silva Porto 
e de empresários e entida-
des públicas ligadas ao se-
tor portuário. 

Regularização (I)
Desembargadores dos estados-membros 

do Fórum Fundiário dos Corregedores-Ge-
rais da Justiça da Região do MATOPIBA-MG 
se reuniram em Palmas, na noite de quinta-
-feira, 21, para discutir o tema “Regulariza-
ção Fundiária: instrumento de inclusão so-
cial no MATOPIBA-MG” (MA – TO – PI – BA 
e MG), com a presença do governador do 
Estado em exercício, Mauro Carlesse, magis-
trados e servidores do Poder Judiciário da re-
gião.

A solenidade de abertura da 7ª Reunião 
do Fórum Fundiário dos Corregedores-Ge-
rais da Justiça da Região do MATOPIBA-MG 
aconteceu na sede do Tribunal de Justiça do 
Tocantins (TJTO) e foi transmitida pela inter-
net, pela plataforma youtube. 

Regularização (II)
O corregedor-geral da Justiça do Mara-

nhão e presidente do Fórum, desembarga-
dor Paulo Velten, se pronunciou na abertu-
ra dos trabalhos, resgatando o histórico da 
entidade na missão de fomentar e formular 
políticas públicas de regularização fundiária 
e urbana, nos cinco estados.

Na oportunidade, o corregedor destacou 
o empenho das corregedorias do Poder Ju-
diciário para a regularização fundiária, com 
o objetivo de assegurar a paz e a seguran-
ça jurídica, de modo que o produtor rural 
possa contribuir com o superávit da balan-
ça comercial e a produção de alimentos pa-
ra a população nacional, principalmente o 
pequeno, responsável pela agricultura fami-
liar, que detém 84% de todas as proprieda-
des rurais do país.

Jogo
O Sebrae e a Serasa Experian estão lan-

çando, em parceria, o projeto Aprenda Sera-
sa Sebrae para fortalecer o desenvolvimento 
das micro e pequenas empresas no Brasil. O 

acesso será feito por meio de uma platafor-
ma online (www.aprendaserasasebrae.com.
br) que disponibiliza gratuitamente diversos 
conteúdos sobre gestão financeira, acesso 
a crédito, cobrança, entre muitos outros te-
mas. Segundo dados da Serasa Experian, a 
abertura de empresas bateu recorde no pri-
meiro semestre deste ano, registrando um 
crescimento de 31,2% com relação ao mes-
mo período do ano passado. O estudo tam-
bém mostrou que a cada dois segundos nas-
ceu um microempreendedor individual (MEI) 
no Brasil, ao longo dos seis primeiros meses 
de 2021.

Oficina (I)
O Centro Cultural Vale Maranhão rea-

lizará, de 26 a 28 de outubro e de 3 a 5 
de novembro, duas oficinas de confecção 
da indumentária de um dos personagens 
mais emblemáticos do São João do Mara-
nhão: o cazumba.A primeira oficina ensina-
rá a confecção da famosa careta. Os alunos 
aprenderão como enfeita-la, usando pintu-
ra, cordas, espelhos e outros elementos que 
caracterizam a máscara do personagem. 

Já na segunda leva de aulas serão pro-
duzidas três tipos de batas de cazumba, com 
a explicação sobre a utilização de adereços 
e o modo correto de pintar o tecido.

Oficina (II)
As aulas serão ministradas por brincan-

tes do Bumba Meu Boi da Floresta de Mestre 
Apolônio, que, além da confecção dos itens, 
pretendem desenvolver junto aos alunos o 
processo de criação e interpretação do tradi-
cional personagem, além de todo o simbo-
lismo existente na elaboração enquanto ob-
jeto artístico. Devido às restrições sanitárias 
por conta da pandemia de COVID19, as va-
gas para as oficinas são limitadas. As inscri-
ções podem ser feitas no site do Centro Cul-
tural Vale Maranhão (www.ccv-ma.org.br).


