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TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2021

O Município de Padre Bernardo-GO, torna público, que fará realizar na sede da
Prefeitura, licitação na modalidade Tomada de Preços, às 11:00 horas do dia 26/08/2021,
cujo objeto é contratação de empresa para elaboração de projetos de engenharia para
construção de Abatedouro Municipal, de acordo com o Contrato de Repasse 907153/2020,
conforme Edital, que se encontra a disposição no Site www.padrebernardo.go.gov.br e
maiores informações: 61-36331794. Padre Bernardo, 09 de agosto de 2021. Fabiano
Rodrigues da Silva - Presidente da CP

TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2021

O Município de Padre Bernardo-GO, torna público, que fará realizar na sede da
Prefeitura, licitação na modalidade Tomada de Preços, às 09:00 horas do dia 27/08/2021,
cujo objeto é contratação de empresa para elaboração de projetos de engenharia para
Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água no município de Padre Bernardo, de
acordo com o Contrato de Repasse 907155/2020, conforme Edital, que se encontra a
disposição no Site www.padrebernardo.go.gov.br e maiores informações: 61-36331794.
Padre Bernardo, 09 de agosto de 2021.Fabiano Rodrigues da Silva - Presidente da CPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2021

O Município de Padre Bernardo-GO, torna público, que fará realizar na sede da
Prefeitura, licitação na modalidade Tomada de Preços, às 11:00 horas do dia 27/08/2021,
cujo objeto é contratação de empresa para elaboração de projetos de engenharia para
Construção de Feira Coberta no Distrito de Monte Alto, de acordo com o Contrato de
Repasse 906826/2020, conforme Edital, que se encontra a disposição no Site
www.padrebernardo.go.gov.br e maiores informações: 61-36331794.

Padre Bernardo, 9 de agosto de 2021.
FABIANO RODRIGUES DA SILVA

Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO VERDE-GO

AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO EXCLUSIVOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 037/2021
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Aquisição de aparelho de ar condicionado de acordo com Plano de

Ações Articuladas (PAR) nº 5539/2012 para atender as necessidades das Unidades
Escolares do Município de Rio Verde-GO, conforme especificações - anexo ao Termo de
Referência.

DATA HORÁRIO: 20 de agosto de 2021 as 09hr00min.
SISTEMA: COMPRASNET - UASG 927731
MAIORES INFORMAÇÕES: www.rioverde.go.gov.br, e Sala de Licitação situada

na Av. Presidente Vargas, n 3215 Vila Maria, CEP: 75.905-900, Rio Verde-GO. Fone: 64-
3602-8021, 3602-8070 em horário de expediente.

Rio Verde-Goiás, 2 de agosto de 2021.
ROGERIO RODRIGUES DA SILVA

Pregoeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO VERDE

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇO PE 048/2021
O Fundo Municipal de Saúde de Rio Verde Goiás, situado na Rua Joaquim Mota,

nr 257, Vila Santo Antonio, CEP: 75.906-370, Rio Verde GO torna público o resultado do
Extrato da Ata do Registro de preços para futura aquisição de oxigênio medicinal e
equipamentos para Oxigenoterapia com fornecimento de cilindros em regime de
comodato, utilizados no tratamento de Oxigenoterapia domiciliar de pacientes atendidas
pelo Fundo Municipal de Saúde de Municipal de Saúde de Rio Verde (GO), conforme
especificações e quantidades estabelecidas no anexo Termo de Referência. O objeto ora
licitado foi registrado em Ata de Registro de Preços, ficando assim discriminadas as
empresas e os valores finais:

Empresa: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ: 35.820.448/0023-41,
com valor de R$2.423.792,40.

A Ata de Registro de Preços terá vigência de 01 um ano.
MAIORES INFORMACOES: www.rioverde.go.gov.br, e Fone: 64 3602-8124, em

horário de expediente.

Rio Verde Goiás, 4 de agosto de 2021.
FERNANDO GOMES CARDOSO

Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVELÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021

O Município de Turvelândia/GO, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde,
faz saber aos interessados que fará realizar licitação na modalidade de pregão eletrônico,
tendo com objeto o registro de preço para eventual e futura aquisição de medicamentos
e materiais hospitalares, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde de
Turvelândia-Go, no dia 23 de agosto de 2021, às 09h:00mim, local: BNC - Bolsa Nacional de
Compras (www.bnc.org.br). As empresas interessados em participar do certame poderão
obter maiores informações através do e-mail: licitar@turvelandia.go.gov.br bem como
fazer a consulta ou retirada do edital no site: www.turvelandia.go.gov.br ou
www.bnc.org.br.

Turvelândia/Go, 9 de agosto de 2021.
CRISTIAN ANDERSEN DE F. THOMÁZ

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAÍSO DE GOIÁS
SECRETARIA DE FINANÇAS

AVISO DE RETIFICACÃO
PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 18/2021

O Município de Valparaíso de Goiás/GO, torna público que a retificação de
publicação do edital, a saber: ONDE SE LE: contratação de empresa especializada no
fornecimento de equipamentos de informática, em atendimento as necessidades das
escolas e órgão ligados a Secretaria Municipal de Educação de Valparaíso de G o i á s / G O,
conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital, Termo de
Referência e seus Anexos. LEIA-SE: contratação de empresa especializada no fornecimento
de gêneros alimentícios para a merenda escolar em atendimento as necessidades da
Secretaria Municipal de Educação de Valparaíso de Goiás/GO, conforme as condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Edital, Termo de Referência e seus Anexos. A
documentação completa e seus anexos poderão ser examinados no endereço acima
mencionado no horário de 08:00 às 12:00 e 14:00 às 16:00 hrs. no site
www.valparaisodegoias.go.gov.br ou no Portal Bolsa Nacional de Compras - BNC
www.bnc.org.br.

Valparaíso de Goiás/GO, 6 de agosto de 2021.
CARLOS JOSÉ DOS SANTOS

Pregoeiro

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 5/2021

Processo Administrativo Nº 91-2021.
A Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Maranhão/MA, torna público aos

interessados que no dia 23/08/2021, às 09:00 horas, realizará licitação na modalidade
Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Por Item, em regime de empreitada por preço
unitário, tendo por objeto o registro de preços objetivando eventual e futura Contratação
de Empresa para Prestação de Serviços Locação de Veículos Destinados ao Transporte
Escolar, na forma da Lei nº 10.520/2002 e da Lei Complementar nº 123/2006, na Lei nº
8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. O Edital e seus anexos
poderão ser obtidos na Sala da Comissão Permanente de Licitação de segunda a sexta das
09:00 às 12:00 horas ou no endereço eletrônico de compras oficial da Prefeitura Municipal
de Alto Alegre do Maranhão -MA, http://licitacao.altoalegredomaranhao.ma.gov.br, e,
ainda, em caso de problemas no site acima, poderão ser solicitados através do e-mail
cpl.altoalegrema@gmail.com, em dias úteis das 09:00 às 18:00.

Alto Alegre do Maranhão-MA, 5 de agosto de 2021.
DIÓGENES DOS SANTOS MELO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABEIRA
AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO EM SRP Nº 6/2021

A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, através da Comissão
Permanente de Licitação - CPL, do município de Bacabeira - MA, avisa aos interessados que
não haverá a Licitação Pública na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO EM SRP Nº: 006/2021.
Data: 10/08/2021. Hora de Abertura: 10h00min. Menor Preço por Lote. Objeto: Registro de
Preço para eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de material de
expediente para atender o município de Bacabeira - MA. Na forma da Lei Nº: 10.520/2002,
Decreto Federal Nº: 10.024/2019, Decreto Federal Nº: 8.538/15, da Lei Complementar Nº:
123/2006, Decreto Federal Nº: 7.892/13 alterado pelo Decreto Federal Nº: 8.250/14 e
subsidiariamente a Lei Nº: 8.666/93 com suas alterações e demais normas regulamentares
pertinentes à espécie. Qualquer informação poderá ser obtida na sede da prefeitura.

Bacabeira - MA, 9 de agosto de 2021
EDLLON MENDES LISBÔA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

EXTRATO DE APOSTILAMENTO. RESENHA DO TERMO DE APOSTILAMENTO N° 001 DO
CONTRATO Nº 345/2021 - SEFIN. PARTES: Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento
e Gestão Tributária, e a empresa ASCON LTDA-ME, inscrita no CNPJ n° 17.190.416/0001-12.
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Com base no art. 65 §8° da Lei Federal
n° 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento n° 001/2021, cujo objetivo é Alteração do
Disposto na Cláusula primeira, prevista no instrumento contratual inicial, referente à
menção ao Convênio n° 887418/2019 que seria utilizado para realizar o pagamento,
passando o objeto do contrato ser pago com recursos próprios do Município de Balsas, a
partir do presente termo de apostilamento. ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA - DA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 15.451.0005.1138.4.4.90.51.00; 15.451.0005.1138.4.4.90.51.00.
DAS DEMAIS CLAUSULAS: Ficam apostiladas as modificações de ordem material acima
descrita, conforme determinação legal contida no §8° do art. 65 da Lei 8.666/93, mantidas
as demais cláusulas do contrato. Junte o presente apostilamento ao contrato, bem como
procede-se os ajustes de empenho. DO FORO: Comarca de Balsas/MA. DATA DA
ASSINATURA: 09 de agosto de 2021. ASSINATURAS: Camila Ferreira Costa (Contratante) e
Antônio Raimundo Silva Sousa (Contratada).

R E T I F I C AÇ ÃO

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº 449/2021 - SEMED. A presidente da
Comissão de Licitação, por meio de suas atribuições legais, RETIFICA a publicação no Diário
Oficial da União, nº 148, 6 de Agosto de 2021, página 225. Onde se lê: CNPJ/MF nº
19.684.700/0001-07; leia-se: CNPJ/MF nº 19.684.700/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 44/2021

A Prefeitura Municipal de Coelho Neto-MA, por meio da Sec. M. de Educação
torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, licitação na
modalidade PREGÃO ELETRONICO 044/2021, do tipo menor preço 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. Municipal de
Educação por meio de registro de preços, no dia 24/08/2021 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 disponível na pagina web
endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no
mesmo endereço eletrônico.

Coelho Neto - MA, 4 de agosto de 2021.
MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA NUNES LEAL

Secretaria Municipal de Educação.
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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2021 
– PMBC/MA. A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, 
através da Pregoeira e equipe de apoio, torna-se público, para co-
nhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor 
preço por item, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, a 
Lei nº 8.666/93. Objeto: contração de empresa para prestação de ser-
viços de manutenção corretiva e/ou preventiva a ser realizada em 
ventilador, fogão a gás industrial e doméstico, refrigerador, freezer, 
bebedouro com fornecimento de peças para manutenção dos referi-
dos equipamentos. A abertura ocorrerá dia 25 de agosto às 10h:000min. 
Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comis-
são Permanente de Licitação – CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, 
Centro Barra do Corda - MA, no horário de 08h00minh as 12h00minh 
ou no sitio do Tribunal de Contas do Estado – TCE – MA, no Portal 
da Transparência do município, informações pelo email cplbdc2021@
gmail.com. Barra do Corda – MA, 09 de agosto de 2021. Publique-se. 
Mikaela Oliveira Cabral Pregoeira do município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
0111/2021 – CPL/PMBB TOMADA DE PREÇOS N° 009/2021 O 
MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO, estado do Maranhão, por meio 
da Comissão Permanente de Licitações (CPL/PMBB), estabelecido 
na Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n, bairro COHAB em Buriti 
Bravo/MA, torna público que às 10:00h do dia 25/08/2021, realizará 
licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 009/2021, do 
tipo menor preço global, objetivando a contratação de empresa de 
engenharia especializada para a execução das obras revitalização da 
praça Alexandre Nogueira na sede do Município de Buriti Bravo/MA, 
em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal, nos termos 
da Proposta SICONV n° 050172/2019 e Convênio n° 893063/2019, 
conforme especificações contidas no Projeto Básico anexo ao edital, 
na forma da Lei n° 8.666/93. Este edital e seus anexos estão à dispo-
sição das 08:00h às 14:00h, no endereço acima citado, onde poderão 
ser consultados ou obtidos gratuitamente, bem como estão disponi-
bilizados por via eletrônica. Esclarecimentos adicionais no mesmo 
endereço. Buriti Bravo/MA, 03 de agosto de 2021. REGINA CELIA 
BORGES LEOCÁDIO Presidente da CPL / PMBB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial nº 022/2021-CPL/
PMC. A Prefeitura Municipal de Carolina, mediante seu Pregoei-
ro, designado pela Portaria nº 012, de 01 de janeiro de 2021, tor-
na público que o Pregão Presencial nº 022/2021-CPL/PMC, do tipo 
Menor Preço, contratação de empresa especializada na Locação de 
Caminhões e Máquinas Pesadas, conforme Anexo I do Edital, rea-
lizar-se-á em 20.08.2021, às 08h30min, na sala da Comissão Perma-
nente de Licitação-CPL, desta Prefeitura, localizada na Praça Alípio 
Carvalho, nº 50, Centro. CEP 65.980-000 - Carolina/MA. O Edital 
foi redigido na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto 
Federal nº 3.555/2000, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada 
pela Lei Complementar n° 147/2014 e pela Lei Complementar nº 
155/2016, aplicando subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal 
nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie; 
e seus anexos estão à disposição dos interessados, de 2º a 6º feira, no 
horário das 08h às 12h, na Comissão Permanente de Licitação-CPL 
desta Prefeitura ou no site www.carolina.ma.gov.br. Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Carolina/MA, 05 de agosto de 2021. 
AMILTON FERREIRA GUIMARÃES – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA - MA

Aviso de Licitação. Processo Administrativo nº 103/2021 - PMC/
MA. Pregão Eletrônico nº. 06/2021-PMC/MA. A Prefeitura Mu-
nicipal de Carutapera - MA, através de sua Pregoeira e Equipe de 
Apoio, torna público para conhecimento dos interessados que rea-

lizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico nº 06/2021-PMC/
MA, tipo menor preço global, objetivando a contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de equipamentos, instalação, con-
figuração, manutenção, suporte técnico, treinamento e capacitação 
para a implantação de sistema de vídeo monitoramento urbano de 
vias públicas no município de Carutapera – MA, com, em sessão 
pública eletrônica a partir das 08h30min (horário de Brasília-DF) 
do dia 20/08/2021, através do site www.portaldecomprascaruta-
pera.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 deter-
minado pela Lei Complementar n.º 123/2006, alterada pela Lei Com-
plementar 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 ele-
trônico 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, 04 de agosto de 
2021. Talita Araújo da Silva Tavares. Pregoeira – Carutapera/MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO A Prefeitura Municipal de Coelho Neto-
-MA, por meio da Sec. M. de Educação torna público, para conhe-
cimento dos interessados que fará realizar, licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRONICO 044/2021, do tipo menor preço para Con-
tratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios, destina-
dos exclusivamente para kits de merenda escolar, com o objetivo de 
atender às necessidades da Sec. Municipal de Educação por meio de 
registro de preços, no dia 24/08/2021 às 09:00 horas , através do uso 
de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portalde-
compraspublicas.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Pre-
feitura Municipal. O edital e seus anexos encontram-se disponível na 
pagina web endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço eletrônico. Coelho 
Neto - MA, 04 de agosto de 2021. Maria do Rosário de Fátima Nunes 
Leal – Secretaria Municipal de Educação.

 A Prefeitura Municipal de Coelho Neto-MA, por meio da Sec. M. de 
Administração, Planejamento e Finanças torna público, para conheci-
mento dos interessados que fará realizar, licitação na modalidade PRE-
GÃO ELETRONICO 045/2021, do tipo menor preço, para Contratação 
de empresa especializada em Coffee Break para atender as necessidades 
das Secretarias Municipais, no dia 24/08/2021 às 11:00 horas, através do 
uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portalde-
compraspublicas.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura 
Municipal. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina 
web endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclareci-
mentos adicionais no mesmo endereço eletrônico. Coelho Neto - MA, 04 
de agosto de 2021. Sérgio Ricardo Viana Bastos – Secretário Municipal 
de Administração, Planejamento e Finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS - MA

EXTRATO  DE HOMOLOGAÇÃO: PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO: 0032.2021 TOMADA DE PREÇO 008/2021 Objeto: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO 
DE VIAS URBANAS EM BLOQUETES SEXTAVADOS, IN-
CLUINDO DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA, NO MU-
NICÍPIO DE DAVINÓPOLIS, CONFORME PROJETO BÁSICO. 
Em face dos elementos constantes no processo Administrativo em 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Coelho Neto-MA, por meio da Sec. M. 
de Educação torna público, para conhecimento dos interessados 
que fará realizar, licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO 
044/2021, do tipo menor preço 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. Municipal de Educação por meio de registro de preços, no dia 
24/08/2021 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 disponível na pagina web endereço 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço eletrônico. Coelho Neto - MA, 04 de 
agosto de 2021. Maria do Rosário de Fátima Nunes Leal – Secretaria 
Municipal de Educação.

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 045/2021, do 
tipo menor preço, para Contratação de empresa especializada 
em Coffee Break para atender as necessidades das Secretarias 
Municipais, no dia 24/08/2021 às 11:00 horas, através do 
uso de recursos da tecnologia da informação, site https://
www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pela 
Pregoeira desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis na pagina web endereço https://
www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço eletrônico. Coelho Neto - MA, 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS DOMINGUES
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 019/2021-CPL. 
A Prefeitura Municipal de Luís Domingues, mediante seu Pregoeiro, 
torna público que o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 019/2021, objeti-
vando registro de preços para futura e eventual PRESTAÇÃODESER-
VIÇOSDECONSERTOS,REPAROSMECÂNICOSEELÉTRICOSNOSVEÍCUL
OSEMÁQUINASPERTENCENTESÀFROTAMUNICIPAL, realizar-se-á no 
dia 24.08.2021, às 15:00h, na Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Magalhães de Almeida, s/
nº, Centro - Luís Domingues/MA. O Edital foi redigido na forma da Lei 
Complementar nº 123/2006, Lei Federal 10.520/02 e subsidiariamente 
na Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares perti-
nentes à espécie; O Edital e seus anexos estão à disposição dos inte-
ressados no endereço eletrônico https://www.luisdomingues.ma.gov.
br. Informações adicionais de 2º a 6º feira, no horário das 08h às 12h, 
na Comissão Permanente de Licitação onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou obtido mediante a entrega de 01 (uma) resma de 
papel (500 folhas), tamanho A4 (210x297mm,75 g/m²), referente ao 
custo de reprodução. Em atendimento as recomendações sanitárias, 
informamos que a licitação ocorrerá em local amplo e arejado; será 
obrigatória a utilização de máscaras e que cada licitante porte seu ál-
cool em gel. Luís Domingues/MA, 09 de agosto de 2021. Jonhy Luan 
Correa Queiroz. Pregoeiro de Luís Domingues MA.
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES 
DO MUNICÍPIO DE TIMON – MA.

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
MUNICÍPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021(REPETIÇÃO)
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 107/2021
INTERESSADO: SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PUBLICA 
E URBANIZAÇÃO DE TIMON – SLU.
A Coordenação Geral de Controle de Licitações - CGCL 
torna público que a supracitada licitação, cuja abertura 
fora realizada no dia 19/07/2021, objetivando serviços 
de tratamento para controle de odor e da avifauna em 
célula de recepção ativa do aterro sanitário destinado a 
disposição de resíduos sólidos urbanos do município de 
Timon-MA, fora declarada fracassada por ausência de 
empresa habilitada. Pregoeira:Suely Oliveira de Miranda 
Rocha

MP do Auxílio Brasil, que substituirá o Bolsa 
Família, começa a tramitar no Congresso
Medida foi entregue nesta segunda-feira pelo presidente 
Jair Bolsonaro ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira

GIL MARANHÃO

Começou a tramitar no Congresso Nacional, 
a partir dessa segunda-feira (9), a Medida 
Provisória que cria o programa Auxílio Brasil, que 
vai substituir o Bolsa Família. A MP foi entregue 
pelo presidente Jair Bolsonaro ao presidente da 
Câmara dos Deputados (por conde comerá a 
tramitar a matéria), Arthur Lira (PP-AL). 
O novo programa amplia o valor e o número 
de beneficiados. O valor do novo benefício será 
definido até setembro, segundo integrantes da 
equipe econômica do governo.
No ato da entregam Bolsonaro ressaltou que 
o governo tem atuado com responsabilidade 
e preocupação social. “São propostas para dar 
transparência e responsabilidade aos gastos, 
incluindo aí o viés social do nosso governo. 
Sabemos que a pandemia trouxe uma inflação para 
alimentos para o mundo inteiro e não podemos 
deixar desassistidos os mais vulneráveis”, disse o 
presidente.
PEC DOS PRECATÓRIOS
O governo também entregou nessa segunda-feira 
à Câmara a Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) l que prevê o parcelamento de precatórios a 
serem pagos pela União.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, 
que também participou da solenidade na 
Câmara, afirmou que PEC dos Precatórios 
cria previsibilidade dos gastos e regulariza a 
capacidade de pagamento das dívidas da União. 
“Estamos disciplinando a execução e a 
exequibilidade do Orçamento da República e a 

proposta traz uma conexão com os programas 
sociais. Não só assegura os programas sociais, 
como permite a transformação do Estado 
brasileiro”, frisou.
O presidente da Câmara disse que as propostas 
terão rito rápido na Casa e serão votadas com 
responsabilidade pelos parlamentares. “A 

Câmara vai se dedicar a fazer o melhor, com 
responsabilidade elevada. Essa matéria (novo 
Bolsa Família) tem urgência, como também 
a PEC dos precatórios, antes do envio do 
Orçamento, para que haja previsibilidade nas 
ações do Poder Executivo para o ano de 2022”, 
acentuou Lira.

Ato de entrega da MP que cria novo programa social aconteceu na Presidência da Câmara dos 
Deputados e contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, ministros e parlamentares 

Ministro da Cidadania acredita que novo programa 
social começará a ser pago em novembro
Durante o ato de entrega do da MP que cria o 
Auxílio Brasil, o ministro da Cidadania, João 
Roma, afirmou que a expectativa do governo 
é começar o pagamento do novo programa já 
a partir de novembro. Ele informou também 
que o governo vai prorrogar o pagamento 
do auxílio emergencial até entrar em vigor o 
novo benefício social.
Roma enfatizou que MP vai reformular 
os programas de transferência de renda 

e ampliar a proteção social do governo. 
“Vamos seguir as trilhas de emancipação 
do Estado brasileiro, essa MP apresentada 
representa um novo passo para a questão 
social do povo brasileiro”, disse.
Na opinião do ministro, o novo programa 
vai apresentar ferramentas e trilhas para que 
o cidadão consiga sua emancipação social. 
Segundo ele, o valor vai ser definido em 
setembro e deve incluir mais 2 milhões de 

beneficiários. Atualmente, o Bolsa Família 
beneficia 14,6 milhões de pessoas.
“O Auxílio Brasil vai além de uma rede 
de proteção social e ofertará todas as 
ferramentas, seja através da capacitação, 
ou financiamento, ou empreendedorismo 
ou do programa de aquisição de alimentos, 
possibilidade para que esse cidadão alcance a 
plena cidadania”, disse João Roma.

Lira reafirma levar voto impresso à 
votação no Plenário e diz que resultado 
será respeitado pelos 3 Poderes
O presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP-AL), 
reafirmou nessa segunda-feira (9) 
que levará à votação do Plenário 
da Casa nesta semana a Proposta 
de Emenda Constitucional (PEC) 
135/2019, que torna obrigatório o 
voto impresso. 
Ele ressaltou que será respeitado 
o resultado qualquer que for o 
resultado da votação. Lira disse, 
ainda, que teve a garantir a garantia 
de que o presidente da República, 
Jair Bolsonaro, vai respeitar a 
decisão da Casa.
O voto impresso já sofreu duas 
deero9tas na Comissão Especial 
que analisa a PEC, que é de autoria 
da deputada Bia Kicis (PSL-DF). 
Na quinta-feira (5), o relatório do 
deputado Felipe Barros (PSL-
PR), por 23 a 11. Na sexta-feira 
(6), a comissão aprovou por 22 a 
11 o relatório do deputado Raul 
Henry (MDB-PE) recomendou que 
ao Plenário rejeitar e arquivar a 
proposta.
Mesmo assim, Lira decidiu na 
sexta avocar a proposta para o 
Plenário para que todos os 513 
deputados decidam sobre o tema. 
Segundo ele essa pauta não 
pode dividir os brasileiros e não 
pode gerar mais instabilidade 
institucional. 
“As instituições precisam serenar, 
precisam saber que é necessário 
um autocontrole”, disse. “É a 
decisão mais acertada levar para o 
Plenário] e Bolsonaro me garantiu 
que respeitaria o resultado do 
Plenário. Eu confio na palavra 
do presidente da República ao 
presidente da Câmara”, disse em 
entrevista ao Jornal da CBN nesta 
segunda.
URNAS ELETRÔNICAS
Lira declarou, ainda, que há outras 
agendas mais importantes do que 

essa, e que vai “trabalhar para 
que nesse tema não haja vencidos 
e vencedores, porque é preciso 
pacificar o País”. Ele lembrou que 
há uma proposta sobre o assunto 
parada no Senado. “Não legislar 
é também legislar. Essa discussão 
passou de todos os limites. Após 
o resultado, se [a decisão] for de 
não aceitar o seu prosseguimento, 
é importante que o STF [Supremo 
Tribunal Federal] e o TSE 
[Tribunal Superior Eleitoral] 
possam encontrar uma maneira 
administrativa para serenar as 
dúvidas mais firmes”.
O presidente da Câmara voltou 
a afirmar que até hoje não vê 
motivo para questionar as urnas 
eletrônicas, mas ressaltou que, 
se há um movimento no País 
de desconfiança no processo de 
votação, é papel da Justiça garantir 
mais transparência. Também 
sugeriu, por exemplo, que mais 
urnas pudessem ser auditadas, caso 
os deputados mantenham a rejeição 
da proposta. Hoje, cem urnas são 
escolhidas para serem analisadas 
após o fechamento das sessões 
eleitorais. 

(Gil Maranhão,
Com informações 

da Agência Câmara)

Revogação da Lei de Segurança 
Nacional deve ser votada pelo 
Senado nesta terça
O Projeto de Lei (PL) 2.108/2021, 
que revoga a Lei de Segurança 
Nacional (Lei 7.170) - criada 
em 1983, ainda no período da 
ditadura militar, para proteger 
a integridade e a soberania 
nacional, e  sancionada pelo último 
presidente do regime de ditadura, 
João Figueiredo –, é um dos itens 
da pauta de votação do Plenário do 
Senado desta terça-feira (10).  
A proposição também cria título no 
Código Penal relativo aos crimes 
contra o Estado democrático de 
direito. O projeto tem origem no 
Projeto de Lei 2.462 de 1991 da 
Câmara dos Deputados, de autoria 
do promotor e então deputado 
federal, já falecido, Hélio Bicudo 
(SP). Ao projeto foram apensados 
outros 14, apresentados entre os 
anos de 2000 e 2021.
A matéria foi aprovada pela 
Câmara  sob a forma de 
substitutivo elaborado pela 
relatora, deputada Margarete 
Coelho (PP-PI), que adotou como 
texto-base o PL  6.764/2002, que 
foi elaborado por uma comissão 
de juristas e que teve “sugestões 
recebidas dos mais diversos setores 

da sociedade”, de acordo com a 
deputada.
Ao chegar no Senado, foi adotada 
nova numeração (PL  2.108/2021, 
e incorporou de três emendas 
de redação pelo relator, senador 
Rogério Carvalho (PT-SE).
REVOGAÇÃO
O projeto revoga a Lei de 
Segurança Nacional. A lei 
estabelece, por exemplo, que 
caluniar ou difamar os presidentes 
da República, do Supremo 
Tribunal Federal, da Câmara e do 
Senado pode acarretar em pena de 
prisão de até quatro anos.
O senador Rogério Carvalho 
reforça que o texto caiu em desuso 
nas primeiras décadas de vigência 
da Constituição de 1988, com sua 
aplicação limitada a casos como 
os que envolviam a introdução 
ilegal, em território nacional, de 
armamento privativo das Forças 
Armadas. “No entanto, esse 
quadro se modificou nos últimos 
anos, com a crescente invocação 
da lei com o objetivo de punir 
manifestações críticas ao governo 
atual”. (Gil Maranhão)

Lira disse que espera que o 
presidente Jair Bolsonaro 
respeite o resultado do Plenário 
da Câmara sobre voto impresso 

CLEIA VIANA/AGÊNCIA CÂMARA

LUIS MACEDO/AGÊNCIA CÂMARA

A Lei de Segurança Nacional foi criada em 1983 e sancionada pelo 
último presidente da ditadura militar, João Figueiredo 
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