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RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N º 3/2021

Processo nº 1.003/2021
A Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande/ MA, através da Secretária

Municipal de Administração e Planejamento por força do Decreto 005/2021, torna público
aos interessados que, o Pregão Presencial nº 003/2021, Processo nº 01.003/2021,
destinado a Contratação de Pessoa Jurídica Prestação de Serviços de Limpeza, Coleta e
Transporte De Resíduos em Vias e Logradouros Públicos para atender a demanda do
Município de Cachoeira Grande -MA, a licitação procedeu FRACASSADA, por ter sido
desclassificadas/inabilitadas todas as empresas participantes do certame, conforme consta
nos autos do referido processo..

Cachoeira Grande/MA, 17 de Junho de 2021.
ACÁCIO ABREU PINHO FILHO

Secretaria de Administração e planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 36/2021

A Prefeitura Municipal de Coelho Neto- MA, por meio da Sec. M. de Saúde
torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, licitação na
modalidade PREGÃO ELETRONICO 036/2021, do tipo menor preço, para Contratação de
empresa para prestação de serviços de Locação de veículos (Micro-ônibus/VAN), por meio
de registro de preços, para atender as demandas da Sec. Municipal de Saúde do município,
no dia 16/07/2021 às 09:00 horas, através do uso de recursos da tecnologia da informação,
site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta
Prefeitura. O edital e seus anexos encontram-se disponível na pagina web no endereço
https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo
endereço eletrônico.

Coelho Neto - MA, 25 de junho de 2021.
JOSELY MARIA SILVA ALMEIDA

Secretária de Saúde.

PREGÃO ELETRONICO Nº 37/2021

A Prefeitura Municipal de Coelho Neto, - MA, por meio da Sec. M.de
Administração, planejamento e finanças torna público, para conhecimento dos interessados
que fará realizar, licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO 037/2021, do tipo menor
preço, para 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 Sec. Municipais, por meio de registro de preços, no dia
16/07/2021 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 na pagina web do Portal-
endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no
mesmo endereço eletrônico.

Coelho Neto - MA, 25 de junho de 2021.
SÉRGIO RICARDO VIANA BASTOS.

Sec. de Administração, planejamento e finanças.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 177/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados do Valor R$: 49.200,00 (quarenta
e nove mil reais) conforme Anexo I e Anexo II Termo de Referencia e em conformidade
com a proposta de preços; - CONTRATADA: RAUBEFRAN DA SILVA COSTA, inscrita no
C.N.P.J.(MF) sob o n.° 14.910.184/0001 - 31, AMPARO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e
suas Posteriores alterações e Proposta de Preços MODALIDADE: Pregão Presencial nº
19/2021 - CPL , VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. Colinas - (MA), 10 de junho de 2021.
CONTRATANTE: Sr. Ivan Prudêncio da Silva - Assessor de Relações Institucionais e
Planejamento.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 178/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados do Valor R$: 49.200,00 (quarenta
e nove mil reais) conforme Anexo I e Anexo II Termo de Referencia e em conformidade
com a proposta de preços; - CONTRATADA: RAUBEFRAN DA SILVA COSTA, inscrita no
C.N.P.J.(MF) sob o n.° 14.910.184/0001 - 31, AMPARO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e
suas Posteriores alterações e Proposta de Preços MODALIDADE: Pregão Presencial nº
19/2021 - CPL , VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. Colinas - (MA), 10 de junho de 2021.
CONTRATANTE: Srª. Maria do Socorro Borba Torres - Secretaria Municipal de Educação.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 179/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados do Valor R$: 98.400,00 (noventa
e oito mil e quatrocentos reais) conforme Anexo I e Anexo II Termo de Referencia e em
conformidade com a proposta de preços; - CONTRATADA: RAUBEFRAN DA SILVA COSTA ,
inscrita no C.N.P.J.(MF) sob o n.° 14.910.184/0001 - 31, AMPARO LEGAL: Lei Federal n°
8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços MODALIDADE: Pregão
Presencial nº 19/2021 - CPL , VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Colinas - (MA), 10 de junho de 2021

CONTRATANTE: SRª. LILIANE NEVES CARVALHO
Secretaria Municipal de Saúde.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 180/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados do Valor R$: 24.600,00 (vinte e
quatro mil e seiscentos reais) conforme Anexo I e Anexo II Termo de Referencia e em
conformidade com a proposta de preços; - CONTRATADA: RAUBEFRAN DA SILVA COSTA ,
inscrita no C.N.P.J.(MF) sob o n.° 14.910.184/0001 - 31, AMPARO LEGAL: Lei Federal n°
8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços MODALIDADE: Pregão
Presencial nº 19/2021 - CPL , VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Colinas - (MA), 10 de junho de 2021

CONTRATANTE: SRª. JARDÂNIA VIANA DE OLIVEIRA
FREITAS

Secretaria Municipal de Assistência Social.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 181/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados do Valor R$: 31.920,00 (trinta e
um mil novecentos e vinte reais) conforme Anexo I e Anexo II Termo de Referencia e em
conformidade com a proposta de preços; - CONTRATADA: M.A PINHEIRO, inscrita no

C.N.P.J.(MF) sob o n.° 27.677.176/0001-39, AMPARO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e suas
Posteriores alterações e Proposta de Preços MODALIDADE: Pregão Presencial nº 19/2021
- CPL , VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. Colinas - (MA), 10 de junho de 2021. CONTRATANTE:
Sr Ivan Prudêncio da Silva - Assessor de Relações Institucionais e Planejamento.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 182/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados do Valor R$: 28.800,00 (vinte e
oito mil e oitocentos reais) conforme Anexo I e Anexo II Termo de Referencia e em
conformidade com a proposta de preços; - CONTRATADA: M.A PINHEIRO, inscrita no
C.N.P.J.(MF) sob o n.° 27.677.176/0001-39, AMPARO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e suas
Posteriores alterações e Proposta de Preços MODALIDADE: Pregão Presencial nº 19/2021
- CPL , VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. Colinas - (MA), 10 de junho de 2021. CONTRATANTE:
Srª Maria do Socorro Borba Torres - Secretaria de Educação.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 183/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados do Valor R$: 65.470,00 (sessenta
e cinco mil quatrocentos e setenta reais) conforme Anexo I e Anexo II Termo de
Referencia e em conformidade com a proposta de preços; - CONTRATADA: M.A PINH E I R O,
inscrita no C.N.P.J.(MF) sob o n.° 27.677.176/0001-39, AMPARO LEGAL: Lei Federal n°
8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços MODALIDADE: Pregão
Presencial nº 19/2021 - CPL , VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. Colinas - (MA), 10 de junho de
2021. CONTRATANTE: Srª Liliane Neves Carvalho - Secretaria Municipal de Saúde.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 184/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados do Valor R$: 16.300,00
(dezesseis mil e trezentos reais) conforme Anexo I e Anexo II Termo de Referencia e em
conformidade com a proposta de preços; - CONTRATADA: M.A PINHEIRO, inscrita no
C.N.P.J.(MF) sob o n.° 27.677.176/0001-39, AMPARO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e suas
Posteriores alterações e Proposta de Preços MODALIDADE: Pregão Presencial nº 19/2021
- CPL , VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. Colinas - (MA), 10 de junho de 2021. CONTRATANTE:
Srª. Jardânia Viana de Oliveira Freitas - Secretaria Municipal de Assistência Social.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

9° TERMO ADITIVO. REF. AO CONTRATO DE N°. 2016011001. OBJETO: O PRESENTE TERMO
ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO
ENTRE AS PARTES EM 10/01/2017, COM VALOR GLOBAL DE R$ 3.278.209,08 (TRÊS
MILHÕES DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS),
NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO,
NOS TERMOS DO INCISO II DO ARTIGO 57, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO, ESTADO DO MARANHÃO - NESTE ATO
REPRESENTADO PELO SENHOR PAULO ROBERTO DE LIRA DANDA, BRASILEIRO, AGENTE
POLÍTICO, PORTADOR DO RG N.º 0443838320126 SESP/MA E CPF/MF N° 206.829.563-68.
CONTRATADO: AP. EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP, CNPJ/MF N.º 14.332.863/0001-70,
ESTABELECIDA NA RUA PARANAÍBA, N° 1738, CENTRO, ARAGUAÍNA-TO, NESTE ATO,
REPRESENTADA PELO, SR. PEDRO GUILHERME CARDOSO COSTA BRINGEL, PORTADOR DO
RG N.º 414.958 SSP/TO E DO CPF/MF N.º 992.815.891-68. O PRAZO DE VIGÊNCIA E
EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 2016011001 FICA PRORROGADO ATÉ 31/12/2021, CONTADOS
A PARTIR DE 19/06/2021, DATA DO TÉRMINO DO PRAZO ANTERIORMENTE ACORDADO.
Estreito - MA, 10 de Junho de 2021. PAULO ROBERTO DE LIRA DANDA - SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 12/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 91/2021
A Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão, Estado do Maranhão,

inscrita no CNPJ sob o nº 01.597.627/0001-34, através do Pregoeiro e sua equipe de apoio,
nomeados pela Portaria nº 046, de 11 de janeiro de 2021 torna público, que procederá a
Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) sob o nº 012/2021. OBJETO: Registro
de preço para eventual futura contratação de empresa para fornecimento de peças e
acessórios de primeira linha, conforme tabela (audatex ou similar) para veículos e
máquinas, e prestação de serviços mecânicos em geral hora homem trabalhada,
pertencentes aos fundos municipais e secretarias do Município de Gov. Edison Lobão/MA,
nas quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. DATA DA
ABERTURA: 14 de julho de 2021 às 08:00 (oito horas). DIPLOMA LEGAL: Lei Federal nº
10.520/2002, e Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de
05 de junho de 2012, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da
Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, 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, e as exigências estabelecidas neste Edital. O edital e seus anexos estão
disponível para consulta na sala da CPL da Prefeitura Municipal, situada à Rua Urbano
Rocha, s/n, Centro, CEP: nº 65.928-000 - Gov. Edison Lobão/MA. A obtenção do edital, será
através do sistema de compras públicas, sistema de acompanhamento das contratações
públicas - SACOP, Diário oficial do Município de Gov. Edison Lobão - MA, portal da
transparência do Município de Gov. Edison Lobão - MA, bem como ainda fazer solicitação
através do e-mail da comissão permanente de licitação - CPL, nos endereços eletrônicos
abaixo.
www.portaldecompraspublicas.com.br.https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/
mural.zul.https://www.governadoredisonlobao.ma.gov.br/diariooficial.
https://www.governadoredisonlobao.ma.gov.br/home.
www.cplgovel2021.2024@gmail.com. podendo ainda ser consultado também
presencialmente ou ainda adquirido via impresso mediante o recolhimento de R$: 50,00
(cinquenta reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), no endereço
supra, das 08:00 às 12:00h, de segunda a sexta-feira. Caso ocorra ponto facultativo ou
outro impedimento legal, a presente licitação será realizada no primeiro dia útil
subsequente.

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 13/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 93/2021
A Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão, Estado do Maranhão,

inscrita no CNPJ sob o nº 01.597.627/0001-34, através do Pregoeiro e sua equipe de apoio,
nomeados pela Portaria nº 046, de 11 de janeiro de 2021 torna público, que procederá a
Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) sob o nº 013/2021. OBJETO: Registro
de preço para eventual futura aquisição de pneus, câmara de ar, protetores de diversos
tamanhos e serviços de balanceamento e cambagens para os veículos e máquinas
pertencentes aos fundos municipais e secretarias da Prefeitura Municipal de Gov. Edison
Lobão - MA, nas quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. DATA
DA ABERTURA: 15 de julho de 2021 às 08:00 (oito horas). DIPLOMA LEGAL: Lei Federal nº
10.520/2002, e Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de
05 de junho de 2012, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da
Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, 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, e as exigências estabelecidas neste Edital. O edital e seus anexos estão
disponível para consulta na sala da CPL da Prefeitura Municipal, situada à Rua Urbano
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MATRÍCULAS ABERTAS

Escola Integral Bilíngue
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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 CARUTAPERA-MA
CNPJ Nº 06.903.553/0001-30 

Aviso de Licitação. Processo Administrativo nº 092/2021 - PMC/MA.Pregão Eletrônico 
nº. 05/2021-PMC/MA. APrefeitura Municipal de Carutapera - MA,através de sua Pregoeira 
e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação, 
na modalidade Pregão Eletrônico nº 05/2021-PMC/MA, tipo menor preço global, objetivando 
o Registro de Preços para a futura e eventual Contratação de empresa para prestação de 
serviços de realização de estudo científico baseado no guia nacional de vigilância epidemio-
lógica, visando monitorar a ocorrência das 39 doenças relacionadas no guia, com foco prin-
cipal em COVID-19, com aplicação de exames laboratoriais em domicílio (HOME CARE) a 
serem realizados nos moradores da cidade, relatório de conclusão impresso e assinado por 
todos os responsáveis técnicos e disponibilizado em site na internet, com acesso por meio 
de login e senha que permita filtrar o conteúdo por sexo, idade e cor, já devendo estar incluso 
hospedagem e demais taxas referente ao banco de dados pelo período de um ano, de inte-
resse da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Carutapera,em sessão pública ele-
trônica a partir das 08h30min (horário de Brasília-DF) do dia 12/07/2021, através do sitewww.
portaldecomprascarutapera.com.br,nos termos da Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 
10.024/2019, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo Decreto nº 9.488, de 
30 de agosto de 2018, Medida Provisória nº 1.047, de 3 de maio de 2021, aplicando-se os 
procedimentos determinado pela Lei Complementar n.º 123/2006, alterada pela Lei Comple-
mentar nº 147 de 07 de agosto de 2014 e, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n.º 
8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O Edital está disponibilizado, na íntegra, 
no endereço eletrônico www.portaldecomprascarutapera.com.br e também poderá ser lido 
e/ou obtido no site da Prefeitura Municipal de Carutapera https://www.carutapera.ma.gov.br, 
Sistema de Acompanhamento Eletrônico de Contratação Pública (SACOP) www.tce.ma.gov.
br e na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada à Praça Padre Augusto Mozzett, 
nº 400, Centro, CEP 65.295-000, Carutapera/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h às 12h. 
Poderá ser solicitado também através do e-mail: cplcarutapera@gmail.com. Carutapera, 24 
de junho de 2021. Talita Araújo da Silva Tavares. Pregoeira – Carutapera/MA.

FORQUILHA 

Vende-se Apartamen-

to na FORQUILHA – 

Condomínio Samam-

baia, com 2 qtos, 4º 

and. Todo reformado/

R$ 80 mil (já quitado).

Tratar: 9 9135 2486
9 87392036.

“Nós sabemos que São Luís tem comunidades de outros países, 
como a alemã, a japonesa e de vários países da África, por exemplo. 
Com a criação da Casa das Nações, poderemos reunir em um espa-
ço, diversas informações sobre como essas pessoas chegaram aqui 
e suas relações e contribuições para a história local. Esse resgate é 
importante para entendermos quem somos e a Prefeitura dará apoio 
para que o projeto seja sucesso”, explicou a secretária adjunta de 
Turismo de São Luís, Sabrina Martins

Ação
Após ação civil pública pro-

posta pelo Ministério Público Fe-
deral (MPF) no Maranhão, por 
intermédio da Procuradoria da 
República em Caxias (MA), a Jus-
tiça Federal determinou a parali-
sação definitiva das atividades da 
empresa M. Nascimento de Aqui-
no – ME, que atuava com o nome 
fantasia de Eletromotos e comer-
cializava consórcios sem autoriza-
ção do Banco Central. Pela deci-
são, a empresa terá que ressarcir 
os prejuízos causados aos consu-
midores a título de dano material 
e moral e está proibida de ope-
rar sistemas de consórcio, mes-
mo sob a denominação “com-
pra premiada” ou qualquer outra.

Feirão
A CAIXA realiza até 4 de julho, 

o 1º Feirão Digital da Casa Própria. 
Durante o período, serão oferta-
dos mais de 180 mil imóveis novos 
e cerca de seis mil imóveis CAIXA, 
na plataforma do evento: http://
www.caixa.gov.br/feirao. Consi-
derado o maior acontecimento do 
ramo imobiliário, o Feirão CAIXA 
da Casa Própria, agora na versão 
digital, atende às novas necessida-
des do cliente e do mercado, e es-
pera movimentar cerca de R$ 10 
bilhões em novos negócios. Parti-
ciparão do evento mais de 800 in-
corporadoras imobiliárias e 1.100 
correspondentes CAIXA AQUI.

Sustentabilidade
Sensibilizar pequenos produto-

res rurais quanto ao manejo do so-
lo foi o objetivo da palestra “Quei-
madas: Causas e Consequências” 

promovida pela equipe do Progra-
mação de Educação Ambiental da 
VLI - empresa responsável pela 
circulação ferroviária entre Mara-
nhão e Tocantins e pelo Terminal 
Portuário São Luís. O encontro re-
uniu comunidades lindeiras, pro-
dutores rurais e públicos vizinhos à 
Ferrovia Norte Sul no Maranhão. 
Acolhidos da Casa do Filho Pródi-
go também participaram da ação, 
uma vez que entre as atividades 
de reabilitação está a Labortera-
pia por meio da qual aprendem 
a plantar e cultivar como par-
te do processo de recuperação.

Pesquisa (I)
A Sondagem Industrial, pesqui-

sa da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), aponta para resul-
tados positivos em maio de 2021. 
A produção industrial, que tinha 
caído em abril, cresceu. O índice 
ficou em 52,8 pontos e é o melhor 
resultado para o mês desde 2017, 
o que indica um maio mais intenso 
do que os quatro anos anteriores. 
O índice varia de 0 a 100, com 
linha de corte em 50 pontos, os 
dados acima desse valor indicam 
crescimento e abaixo, queda na 
comparação com o mês anterior.  

Pesquisa (II)
Além disso, o índice de evo-

lução do número de empregados 
subiu para 51,1 pontos, se afas-
tando da linha de 50 pontos. Já 
são 11 meses seguidos sem que o 
índice registre queda do emprego 
na indústria. A Utilização da Ca-
pacidade Instalada (UCI) alcan-
çou 70% em maio de 2021, após 
crescimento de dois pontos per-
centuais em relação a abril. A UCI 

se encontra 15 pontos percentuais 
acima da registrada em maio de 
2020, que foi o primeiro mês de 
recuperação após a crise da pri-
meira onda de Covid-19. O per-
centual é o maior para o mês des-
de 2014, quando alcançou 71%. 

Cultura
Nesta terça-feira, 29, o rapper 

Thaíde é o convidado do Cen-
tro Cultural Vale Maranhão para 
o programa ‘Horizonte Aberto’. 
A participação dele tratará sobre 
a origem do hip hop, em que ele 
aborda as formas como sua cultu-
ra é vista por diferentes públicos. 
“O ‘Horizonte Aberto’ foi pensado 
e desenvolvido pelo CCVM com o 
objetivo de produzir, anualmente, 
materiais que promovam o pensa-
mento crítico sobre diversas temá-
ticas da atualidade e é realizado 
por meio de pesquisas com base 
em determinado conceito, que di-
reciona a construção de uma rede 
de conteúdos que dialogam entre 
si. O tema de 2021 é A Origem 
das Coisas. A série de vídeos do 
programa pode ser assistida no 
Youtube do CCVM: www.youtube.
com/centroculturalvalemaranhao.

Capacitação 
Produtores e técnicos interes-

sados em adquirir conhecimen-
tos sobre citros poderão acom-
panhar, nesta terça-feira (29), a 
partir das 9h, a palestra técnica 
on-line “Citros: do plantio à co-
lheita”, que será ministrada pe-
lo pesquisador Eduardo Augusto 
Girardi, da Embrapa Mandioca e 
Fruticultura (Cruz das Almas, BA) 
no canal da Embrapa no Youtube.

Em destaque
*** O presidente do Sindicato das Indús-

trias de Bebidas, Refrigerantes, Água Mine-
ral e Aguardente do Estado do Maranhão 
(Sindibebidas-MA) Jorge Oliveira Fortes foi 
reeleito presidente do sindicato na última sex-
ta-feira (25/06) para o triênio 2021/2023.   

A eleição foi por unanimidade e cha-
pa única e a solenidade de posse aconte-

ceu na Casa da Indústria, após a eleição.  
***O presidente da FIEMA, Edilson Bal-

dez, e os diretores da federação, Celso Gon-
çalo e Ana Rute Mendonça, juntamente com 
o superintendente do SESI, Diogo Lima e o 
superintendente da FIEMA, Cesar Miranda, 
e o gestor de Associativismo da FIEMA, Jo-
sé Aboud e a coordenadora técnica executi-
va da FIEMA, Roberta Tanus acompanharam 
a solenidade de posse na Casa da Indústria. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Coelho Neto- MA, por meio da Sec. 
M. de Saúde torna público, para conhecimento dos interessa-
dos que fará realizar, licitação na modalidade PREGÃO ELE-
TRONICO 036/2021, do tipo menor preço, para Contratação de 
empresa para prestação de serviços de Locação de veículos 
(Micro-ônibus/VAN), por meio de registro de preços, para aten-
der as demandas da Sec. Municipal de Saúde do município, 
no dia 16/07/2021 às 09:00 horas, através do uso de recursos 
da tecnologia da informação, site https://www.portaldecompras-
publicas.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefei-
tura Municipal. O edital e seus anexos encontram-se disponí-
vel na pagina web do Portal de Compras Públicas – endereço 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço eletrônico. Coelho Neto - MA, 
25/06/2021. Josely Maria Silva Almeida – Secretária Municipal 
de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICOSRP N°019/2021.O Pregoeiro Oficial da Pre-
feitura Municipal de Brejo, Estado do Maranhão, torna público, para co-
nhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 
10.520/02, Decreto 10.024/19, Decreto Municipal n.º 010/2017 e subsi-
diariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações poste-
riores, licitação na modalidade Pregão, em sua forma Eletrônica, do tipo 
menor preço, por item, para Registro de Preço para futura Contratação 
de Serviços de Sanitização, e Controle Microbiológico de Ambientes 
e Espaços Públicos, Utilizando Produto Sanitizante, Registrado no Mi-
nistério da Saúde, Objetivando Atender as Necessidades de Saúde do 
Munícipio de Brejo/MA, que se realizará no dia 12 de julho de 2021, ás 
09:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecno-
logia da informação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, 
sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, situada na Avenida Luís Domin-
gues, 95, Centro, Brejo – MA. O edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis na página web do Portal de Compras Públicas – Endereço: 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicio-
nais no mesmo endereço eletrônico e/ou pelo telefone (98) 3472-0019. 
Brejo – MA, 24 de junho de 2021. Magno Souza dos Santos – Pregoeiro 
Municipal.

***Para auxiliar os clien-
tes a quitar débitos das 
faturas de água e es-
goto, a BRK Ambiental, 
concessionária respon-
sável por serviços água 
e esgoto em Paço do 
Lumiar e São José de Ri-
bamar, anuncia o Feirão 
Virtual de Negociação, 
que está acontecendo 
até o próximo dia 10 
de agosto, na platafor-
ma Acordo Certo (www.
acordocerto.com.br/brk) 
ou pelo telefone 0800-
762-7700.  

***As matrículas com 
desconto de 50% nos 
cursos do SENAC po-
dem ser realizadas de 
forma online, utilizando 
o cupom SENAC50, ao 
efetivar a inscrição no 
curso desejado. Para 
conhecer a relação com-
pleta, acesse a página 
http://www.ma.senac.
br/2021/06/matriculas-
-abertas-programacao-
-de-ferias-2021-com-
-desconto-de-50-em-
-cursos/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021. A Prefeitura Municipal 
de Axixá, Estado do Maranhão, torna público para conhecimen-
to dos interessados que realizará sob a égide do Decreto n.º 
10.024/2019, Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93 e suas altera-
ções posteriores, Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, 
tipo menor preço por lote, objetivando o Registro de Preços 
para futura aquisição de equipamentos de copa e cozinha para 
atender as necessidades das diversas Secretarias do Municí-
pio de Axixá-MA. Início de disputa dia 13/07/2021 às 09:00h, 
Endereço Eletrônico: www.licitanet.com.br. O Edital encontra-
-se disponível para consulta ou retirado no endereço eletrônico 
www.licitanet.com.br, também poderá ser retirado pelo Sistema 
do SACOP/TCE-MA e/ou através do e-mail axixa.cpl@gmail.
com e www.axixa.ma.gov.br. José Ribamar do Nascimento, 
presidente da CPL, Axixá-MA, 28 de junho de 2021.

COMUNICAÇÃO
A União de Moradores da Praça da Alegria torna público que 
REQUEREU junto à Secretaria Municipalde Meio Ambiente-
-SEMMA, em21 /06/2021a Licença Ambiental de Operaçãopara 
as atividades de Cerâmica,conforme o processo n° 4.485a ser 
localizado no:Povoado Alegria, s/n, Zona Rural no município de 
Pinheiro/MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Coelho Neto, - MA, por meio da Sec. 
M.de Administração, planejamento e finanças torna público, 
para conhecimento dos interessados que fará realizar,licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRONICO 037/2021, do tipo 
menor preço, para Contratação de empresa especializada na 
prestação de Contratação de mão de obra terceirizada em ca-
ráter complementar de apoio administrativo e expediente para 
suprir a carência de Pessoal das Sec. Municipais, por meio de 
registro de preços, no dia 16/07/2021 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 Municipal. O edital e seus anexos 
encontram-se disponível na pagina web do Portal de Compras 
Públicas – endereço https://www.portaldecompraspublicas.
com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ele-
trônico. Coelho Neto - MA, 25 /06/ 2021. Sérgio Ricardo Viana 
Bastos.Sec. Municipal de Administração, planejamento e finan-
ças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEQUIMÃO - MA
ATO ERRATA DE AVISO PREGÃO ELETRÔNICO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021

TEX A Prefeitura Municipal de Bequimão, através do pre-
goeiro, torna público para conhecimento dos interessados 
que na publicação do aviso de licitação Pregão Eletrôni-
co nº 002/2021, feita no Diário Oficial da União - DOU, do 
dia 28/06/2021, edição 119, seção 3, página 201; onde 
se lê “Data da abertura às 04/07/2021 às 15:00h (quin-
ze horas) leia-se “Data da abertura 08/07/2021 às 15:00” 
(quinze horas) Bequimão - MA. 28 de junho de 2021.

DAT Bequimão–MA, 28 de junho de 2021.
ASS Renan Lemos Gomes

CAR Pregoeiro.

MENSALIDADE R$ 60,00
SEGUNDA A SEXTA DAS 5:30 AS 22H

SÁBADO DAS 8:00 ÀS 12H

FONE: 8839-4760 / 8265-
9425 / 3243-3371

AV. DOS AFRICANOS 
(próximo a barreira eletrônica)

Prefeito Eduardo Braide inaugura Centro 
de Atendimento ao Hipertenso e Diabético
O serviço será oferecido nas dependências do Centro de 
Saúde da Liberdade, que foi totalmente requalificado 
O prefeito Eduardo Braide entregou, nessa 
segunda-feira (28), o primeiro Centro de 
Atendimento ao Hipertenso e ao Diabético da 
rede municipal de São Luís, além do Centro de 
Saúde da Liberdade totalmente requalificado. 
Com a requalificação, o centro de saúde teve 
seus serviços ampliados e, por meio do centro 
de atendimento, pacientes poderão fazer todo 
o acompanhamento da diabetes e hipertensão, 
além de receber a medicação necessária para o 
controle das doenças. 
“Com a requalificação do Centro de Saúde 
da Liberdade estamos dobrando o número de 
equipes do programa Saúde na Família, para 
ampliar a cobertura do acompanhamento de 
todo o bairro. E com a implantação do Centro 
de Atendimento ao Hipertenso e ao Diabético 
vamos disponibilizar os insumos necessários 
para que as pessoas possam controlar a doença, 
reduzindo os custos do seu tratamento. Isto 
é mais saúde e qualidade de vida para todos. 
Vamos seguir trabalhando para levar estes 
serviços para toda a cidade, melhorando a 
qualidade do atendimento em saúde da nossa 
população”, disse.
HIPERTENSO E DIABÉTICO 
A partir dessa segunda-feira (28), a Prefeitura 
passa a ofertar mais um serviço na Atenção 
Primária em Saúde: o Centro de Atendimento 
ao Hipertenso e Diabético. O objetivo é o 
acompanhamento das pessoas com hipertensão 
arterial sistêmica e diabetes, duas doenças 
crônicas e silenciosas que, se não forem 
devidamente tratadas, podem causar uma série 
de agravos. 
O serviço foi implantado no Centro de 
Saúde Liberdade e conta com as seguintes 
especialidades médicas: cardiologia, 
endocrinologia, cirurgia vascular, nefrologia 
e oftalmologia. Também serão oferecidas 
consultas de enfermagem, nutrição e psicologia. 
Os pacientes terão acesso no local a exames de 
eletrocardiograma e doppler vascular e arterial. 
O secretário Joel Nunes afirmou que o novo 
serviço vai ampliar a prevenção. “A atenção 
básica é fundamental para prevenir agravos à 
saúde da população. Agora o Centro de Saúde 
da Liberdade conta com toda a estrutura e 
equipe multidisciplinar necessárias e um centro 
de atendimento para fazer o acompanhamento 
especializado a hipertensos e diabéticos, 

fornecendo ainda os insumos necessários para o 
controle diário da glicose. São serviços que vão 
facilitar muito a vida das pessoas”, afirmou. 
O centro vai atender a pacientes de todas 
as unidades básicas de saúde do município 
que necessitem de atenção especializada. Na 
unidade, os pacientes receberão um kit de 
controle da diabetes e do aparelho medidor 
de glicose que será entregue logo no primeiro 
atendimento. O serviço inclui também as fitas 
usadas na medição da glicose e as seringas 
descartáveis para aplicação de insulina que 
serão entregues com a periodicidade necessária 
para cada paciente. 
Juarez Almeida Reis, de 78 anos, morador 
da Coreia, bairro localizado na região da 
Liberdade, é um dos pacientes que passará a ser 
acompanhado pelo centro. “Tenho hipertensão 
e diabetes, mas não faço o acompanhamento 
corretamente. Vou passar a fazer a partir de 
agora aqui nesse centro, que é perto da minha 
casa e tem toda a equipe médica”, disse.

CENTRO DE SAÚDE DA 
LIBERDADE 
O Centro de Saúde da Liberdade teve toda a 
sua estrutura física requalificada, o que permitiu 
ampliar a Estratégia Saúde da Família (ESF), 
passando de três para seis equipes, cobrindo, a 
partir de agora, 100% do território da Liberdade, 
reforçando a atenção básica. O serviço de 
odontologia foi reativado após um ano sem 
prestar atendimentos. 
A Unidade também presta atendimentos como 
acompanhamento da saúde do homem, saúde 
da mulher, incluindo pré-natal, saúde do idoso, 
infantil e de adolescentes, entre outros serviços. 
O CS da Liberdade integra o Programa Saúde 
na Hora, funcionando de segunda-feira à sexta-
feira, das 7h às 18h, e aos sábados, das 7h às 
12h. 
Participaram ainda da inauguração os diretores 
dos dois Centros, além do secretário-adjunto de 
Comunicação, Igor Almeida.

Solenidade de entrega do Centro de Atendimento ao Hipertenso e ao Diabético e do Centro de 
Saúde da Liberdade

Plano de saúde é condenado por não autorizar tratamento de beneficiário
Uma sentença da 12ª Vara Cível de São Luís 
ratificou decisão liminar, bem como condenou 
uma gestora de plano de saúde a indenizar uma 
beneficiária em 4 mil reais. Na ação, que tem 
como parte requerida a Geap Autogestão em 
Saúde, a autora alega ser titular há 11 anos do 
plano de saúde Geap Saúde e possuía como 
beneficiário o seu filho, o qual está atualmente 
na cidade de Salvador (BA). Narra que, que em 
decorrência de cirurgias anteriores (bariátrica 
e procedimento de retirada de hérnia), ele 
precisou colocar uma tela na região do 
estômago. 
Segue narrando que a tela começou a dar 
problemas e ocasionar imensas dores ao rapaz, 
que precisou se deslocar às pressas ao Hospital 
do Aeroporto de Salvador, conveniado da ré, 
com fortes dores abdominais e observando 
um líquido saindo em seu abdômen. Relata 
que, após atendimento médico, foi solicitada 
ao requerido, por duas vezes, autorização do 
plano para realização da cirurgia emergencial, 
contudo, houveram as negativas, por ocasião 
de um inadimplemento junto ao plano de 
saúde, este estava cancelado desde o dia 1º de 
outubro de 2019, ou seja, dias após a primeira 
autorização e antes da segunda autorização.
Requereu, assim, em sede de antecipação de 
tutela, que a requerida fosse obrigada a autorizar 
e custear, imediatamente, diárias, a cirurgia 
ou cirurgias de que o autor necessitava, com 
todos os seus acessórios, conforme pedidos dos 
médicos que tratam do rapaz, a ser realizado 
no referido hospital. No mérito, requereu a 
condenação da parte ré, tornando definitiva a 

tutela antecipada, bem como indenização por 
danos morais.
A requerida contestou, alegando perda do 
objeto e sua natureza jurídica de plano de 
saúde na modalidade autogestão e pela 
inaplicabilidade do Código de Defesa do 
Consumidor. Na sequência menciona que, não 
houve negativa por parte do plano de saúde e 
rebateu o pedido de indenização moral, pedindo 
pela improcedência da ação. Com a defesa, 
apresentou os documentos. Foi designada uma 
audiência de conciliação, mas as partes não 
chegaram a um acordo.
“Incialmente, sustenta a ré preliminar de 
perda do objeto, que de plano merece ser 
afastada, ao argumento de que a liminar já fora 
cumprida (...) Contudo, infere-se do autos que 
a mesma somente se deu após o ajuizamento 
da presente ação e concessão da tutela de 
urgência em 2º grau (...) O cerne da demanda 
consiste em se determinar: se há direito dos 
autores em ver autorizado pela demandada a 
cirurgia, bem como, demais procedimentos 
médicos consistentes no restabelecimento 
da saúde do segundo requerente; se houve 
recusa injustificada da ré e, finalmente, se a 
recusa causou-lhe os danos morais alegados 
na inicial, podendo a promovida ser por eles 
responsabilizada”, observa a sentença.
E continua: “Em síntese, depreende-se dos autos 
que o rapaz, em decorrência de complicações 
nas primeiras cirurgias (bariátrica e 
procedimento de retirada de hérnia), necessitou 
de um terceiro procedimento, o que contudo, 
fora negado administrativamente pela operadora 

do plano de saúde, por suposta falta de 
pagamento que culminou com o cancelamento 
do plano (...) Sucede que, das provas anexadas, 
e, conforme, a própria ré relata no bojo de 
sua contestação, ao tempo das solicitações de 
autorização e custeio do procedimento médico 
requerido, o plano da autora encontrava-se ativa, 
nada justificando, desse modo, a conduta da ré”.
A Justiça explica que a necessidade de 
determinado tratamento não decorre da vontade 
do paciente, nem mesmo fica ao arbítrio da 
operadora de plano de saúde, mas ao revés, 
depende da expressa recomendação médica 
que indique a real necessidade do paciente, a 
fim de evitar agravo de sua saúde pelos riscos 
dos quais é conhecedor. “Desta forma, sempre 
que houver indicação médica decorrente de 
doença contratualmente coberta pelo plano 
ou seguro-saúde, não poderá prevalecer a 
exclusão/limitação contratual para o tratamento, 
notadamente, no caso, em que restou claro que o 
plano encontrava-se ativo”, ponderou.
E conclui: “Desse modo, há que se reconhecer 
a ilegalidade da postura adotada pela requerida, 
pois contrária ao direito fundamental à saúde, 
à vida, de responsabilidade contratual da 
requerida, bem como ao princípio fundamental 
da dignidade da pessoa humana que são 
irrenunciáveis e fundamentais, diante do que 
dispõem os artigos da Constituição Federal e o 
artigo 7º da Lei Orgânica da Saúde (...) Nesse 
passo, manifestamente, abusiva a negativa de 
custeio e autorização do procedimento médico 
pleiteado no presente processo”.

DIVULGAÇÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA - MA

RETIFICAÇÃO. Retificadora do AVISO DE LICITAÇÃO na mo-
dalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 018/2021. A Publicação do 
aviso de licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂN-
DIA, com o Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento e 
manutenção da de interesse deste município. RETIFICA: AUGUS-
TO ALVES TEIXEIRA JUNIOR, Ordenador de despesas, publi-
cado no Diário Oficial do Estado do dia 26/06/2021. ONDE SE LÊ: 
Contratação de empresa para gerenciamento e manutenção da de in-
teresse deste município. LEIA-SE: Contratação de empresa para ge-
renciamento e manutenção da Iluminação Pública de interesse deste 
município.. Cidelândia - MA, 28 de junho de 2021. Sólon Rodrigues 
dos Anjos Neto – Procurador Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO A Prefeitura Municipal de Coelho Neto- 
MA, por meio da Sec. M. de Saúde torna público, para conhecimento 
dos interessados que fará realizar, licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRONICO 036/2021, do tipo menor preço, para Contratação de em-
presa para prestação de serviços de Locação de veículos (Micro-ônibus/
VAN), por meio de registro de preços, para atender as demandas da Sec. 
Municipal de Saúde do município, no dia 16/07/2021 às 09:00 horas, 
através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.
portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta 
Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos encontram-se disponí-
vel na pagina web do Portal de Compras Públicas – endereço https://
www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais 
no mesmo endereço eletrônico. Coelho Neto - MA, 25/06/2021. Jo-
sely Maria Silva Almeida – Secretária Municipal de Saúde.

A Prefeitura Municipal de Coelho Neto, - MA, por meio da Sec. M.de 
Administração, planejamento e finanças torna público, para conhe-
cimento dos interessados que fará realizar, licitação na modalida-
de PREGÃO ELETRONICO 037/2021, do tipo menor preço, para 
Contratação de empresa especializada na prestação de Contratação 
de mão de obra terceirizada em caráter complementar de apoio ad-
ministrativo e expediente para suprir a carência de Pessoal das Sec. 
Municipais, por meio de registro de preços, no dia 16/07/2021 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 Municipal. O edital e seus anexos en-
contram-se disponível na pagina web do Portal de Compras Públicas 
– endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclareci-
mentos adicionais no mesmo endereço eletrônico. Coelho Neto - MA, 
25 /06/ 2021. Sérgio Ricardo Viana Bastos. Sec. Municipal de Admi-
nistração, planejamento e finanças.

62 Isolador eletronico 4 Unidade 122,63 490,52
63 Monitor computador 4 Unidade 568,00 2.272,00
64 Monitor computador 6 Unidade 550,00 3.300,00
65 Estabilizador tensão 6 Unidade 500,00 3.000,00
66 Estabilizador tensão 6 Unidade 800,00 4.800,00
68 Estabilizador tensão 6 Unidade 350,00 2.100,00
69 Estabilizador tensão 6 Unidade 387,00 2.322,00
70 Notebook 48 Unidade 2.580,00 123.840,00
71 Notebook 12 Unidade 3.740,00 44.880,00
72 Notebook 6 Unidade 3.500,00 21.000,00
73 Scanner 10 Unidade 1.500,00 15.000,00
80 Transceptor conversor cabo fibra ótica 2 Unidade 338,00 676,00
82 Equipamento wireless 4 Unidade 90,00 360,00
88 Switch 4 Unidade 800,00 3.200,00
90 Switch 2 Unidade 1.940,00 3.880,00
91 Switch 8 Unidade 1.890,00 15.120,00

TOTAL R$ 343.765,32

Centro do Guilherme - MA, 24 de junho de 2021 Sra. Maria de Fatima da Silva Mesquita, Ordenador de Despesa – Portaria 006/2021, 
Administração, Industria e Comercio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR 
EDISON LOBÃO - MA

AVISO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 091/2021 DO 
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 012/2021. A Prefeitura Muni-
cipal de Governador Edison Lobão, Estado do Maranhão, inscrita no 
CNPJ sob o nº 01.597.627/0001-34, através do Pregoeiro e sua equipe 
de apoio, nomeados pela Portaria nº 046, de 11 de janeiro de 2021 
torna público, que procederá a Licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO (SRP) sob o nº 012/2021. OBJETO: Registro de pre-
ço para eventual futura contratação de empresa para fornecimento 
de peças e acessórios de primeira linha, conforme tabela (audatex ou 
similar) para veículos e máquinas, e prestação de serviços mecânicos 
em geral hora homem trabalhada, pertencentes aos fundos municipais 
e secretarias do Município de Gov. Edison Lobão/MA, nas quantida-
des e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. DATA DA 
ABERTURA: 14 de julho de 2021 às 08:00 (oito horas). DIPLOMA 
LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, e Decreto nº 10.024, de 20 de 
setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da 
Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da 
Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da 
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 
11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de ou-
tubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. O edital 
e seus anexos estão disponível para consulta na sala da CPL da Pre-
feitura Municipal, situada à Rua Urbano Rocha, s/n, Centro, CEP: 
nº 65.928-000 - Gov. Edison Lobão/MA. A obtenção do edital, será 
através do sistema de compras públicas, sistema de acompanhamento 
das contratações públicas – SACOP, Diário oficial do Município de 
Gov. Edison Lobão – MA, portal da transparência do Município de 
Gov. Edison Lobão – MA, bem como ainda fazer solicitação através 
do e-mail da comissão permanente de licitação – CPL, nos endereços 
eletrônicos abaixo. www.portaldecompraspublicas.com.br.https://
www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul.https://www.gover-
nadoredisonlobao.ma.gov.br/diariooficial. https://www.governadore-
disonlobao.ma.gov.br/home. www.cplgovel2021.2024@gmail.com. 
podendo ainda ser consultado também presencialmente ou ainda ad-
quirido via impresso mediante o recolhimento de R$: 50,00 (cinquen-
ta reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), 
no endereço supra, das 08:00 às 12:00h, de segunda a sexta-feira. 
Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento legal, a presente 
licitação será realizada no primeiro dia útil subsequente. Gov. Edison 
Lobão/MA, 07 de maio de 2021. Fabrício dos Santos Silva-Secretário 
Municipal de Finanças, Fazenda e Receita.
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