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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0338/2021

ORGÃO REALIZADOR: Município de São Luís Gonzaga do Maranhão, por 
intermédio do seu Pregoeiro sua respectiva equipe de apoio, instituída pela 
portaria Nº 019/2021. BASE LEGAL: Lei 10.520/2002, Decreto Federal nº 
10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013, Lei Complementar nº. 123/2006, 
Lei Complementar nº. 147/2014, Decreto Municipal nº: 002/2017, Decreto 
Municipal nº: 003/2017 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 
e alterações. OBJETO: Registro de Preços para Eventuais Aquisições de 
material de expediente e didático, para atender as necessidades das diversas 
Secretarias e Fundos Municipais da Prefeitura de São Luís Gonzaga do 
Maranhão -MA. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. ORGÃO SOLICITANTE: 
Secretaria Municipal de Administração. LOCAL/SITE:https://www.licitanet.com.
br/. DATA: 25/05/2021. HORÁRIO: 14h:00min (quatorze horas) EDITAL: O edital 
e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço eletrônico: 
ttps://www.licitanet.com.br/, bem como na Sala da Comissão Permanente de 
Licitação, situada na Rua Herculano Parga, nº 42, Centro – São Luís Gonzaga 
do Maranhão/MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze 
horas) onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente, junto ao setor 
de Licitação do município. São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, 03de Maio de 
2021. Rafael Luís Morais Araújo. Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0584/2021

ORGÃO REALIZADOR: Município de São Luís Gonzaga do Maranhão, por 
intermédio do seu Pregoeiro sua respectiva equipe de apoio, instituída pela 
portaria Nº 019/2021. BASE LEGAL: Lei 10.520/2002, Decreto Federal nº 
10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013, Lei Complementar nº. 123/2006, Lei 
Complementar nº. 147/2014, Decreto Municipal nº: 002/2017, Decreto Municipal 
nº: 003/2017 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações. 
OBJETO: Registro de Preços para Eventuais Aquisições de peças (de parte 
mecânica e elétrica, e acessórios novos, para veículos leves, pesados e máquinas 
pesadas), automotivos, para atender as necessidades das diversas Secretarias e 
Fundos Municipais da Prefeitura de São Luís Gonzaga do Maranhão -MA. TIPO: 
MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO. ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria 
Municipal de Administração. LOCAL/SITE:https://www.licitanet.com.br/. DATA: 
25/05/2021. HORÁRIO: 10h:00min (dez horas) EDITAL: O edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados no endereço eletrônico: ttps://www.licitanet.
com.br/, bem como na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na 
Rua Herculano Parga, nº 42, Centro – São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, no 
horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas) onde poderão ser 
consultados ou obtidos gratuitamente, junto ao setor de Licitação do município. 
São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, 03de Maio de 2021. Rafael Luís Morais 
Araújo. Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO 032/2021. A Prefeitura Municipal de 
Coelho Neto, Estado do Maranhão, por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde torna público, para conhecimento dos interes-
sados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02 e sub-
sidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas altera-
ções posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo menor preço, para Contratação de empresa especializada 
para aquisição de recarga de gases medicinais para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município 
de Coelho Neto – MA, no dia 24 de maio de 2021 às 09:00 horas 
(horário de Brasília), 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 
do Portal de Compras Públicas – endereço https://www.portal-
decompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no mes-
mo endereço eletrônico. Coelho Neto - MA, 05 de maio de 2021. 
Josely Maria Silva Almeida – Secretária Municipal de Saúde.

O ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, disse nessa segunda-
feira (10) não haver outro caminho, 
se não a ciência, para lidar com 
os problemas históricos que o 
Brasil tem nas áreas sanitárias e 
de saúde. A declaração foi feita 
durante seminário online destinado 
ao acompanhamento de projetos 
que têm apoio do governo federal, 
visando atender às necessidades das 
políticas públicas e do Sistema Único 
de Saúde (SUS). O seminário é fruto 
de parceria entre os ministérios da 
Ciência, Tecnologia e Inovações 
(MCTI) com o Ministério da Saúde. 
A abertura contou com a participação 
do ministro do MCTI, Marcos 
Pontes.  
“Todos vivemos há mais de 
um ano impactados pela maior 
emergência sanitária do mundo. O 
Brasil se inclui pelas características 
de dimensões continentais, pela 
heterogeneidade do desenvolvimento 
socioeconômico de nossa nação é 
pelas vicissitudes crônicas que há no 
sistema de saúde brasileiro”, disse 
Queiroga ao abrir sua fala.
Queiroga defendeu que as ações 
voltadas ao combate à pandemia 
devem ser orientadas a partir do 
que diz a ciência, e que parcerias 
entre universidades e setor provado 
são relevantes no sentido de 

impulsionar pesquisas e inovação 
no país, a exemplo do que ocorre 
nos Estados Unidos. “Já que somos 
um governo liberal em relação à 
economia e conservador em relação 
aos costumes, não se cumplicia 
com desvio de verbas públicas que 
têm de ser alocadas, por exemplo, 
na pesquisa. Então queremos que 
a iniciativa privada também apoie 
a pesquisa”, disse o ministro, ao 
defender a participação tanto da 
indústria nacional como estrangeira, 

no cenário do fomento às pesquisas.
“Não há outro caminho, que não 
a ciência, para que encontremos 
as soluções para o enfrentamento 
de questões sanitárias e de uma 
situação pandêmica como essa. 
As respostas, quem nos entregarão 
são os pesquisadores. Temos de 
fortalecer nosso sistema de saúde. 
Não somente na assistência à saúde, 
mas sobre tudo na pesquisa, no 
desenvolvimento do complexo 
industrial da saúde, nas parcerias 

de desenvolvimento produtivo, 
para a transferência de tecnologia, 
de forma a ofertar ao sistema de 
saúde insumos que tenham custo 
efetividade compatível com as 
condições do sistema de saúde do 
Brasil”, acrescentou.
O ministro da Ciência, Tecnologia e 
Inovações, Marcos Pontes, também 
ressaltou a importância da ciência e 
da colaboração entre ministérios para 
que o combate à pandemia tenha 
sucesso. “A pandemia nos mostrou 
a necessidade da união e da atuação 
forte da ciência. Temos cientistas 
extremamente capacitados que 
nos dão diretrizes desde fevereiro, 
antes portanto do estabelecimento 
da pandemia no país, por meio de 
RedeVírus”, disse Pontes.
REDEVÍRUS
A RedeVírus é uma mobilização 
que vem sendo organizada 
desde fevereiro de 2020 pelo 
MCTI, que reúne especialistas 
em virologia e imunologia para 
traçar uma estratégia de pesquisas, 
desenvolvimento e inovação. A 
iniciativa conta com a participação 
de universidades, unidades de 
pesquisa, hospitais, laboratórios, 
em resposta à emergência do novo 
coronavírus. (Agência Brasil)

Ministros reiteram relevância da 
ciência para combate à pandemia
Para Queiroga e Pontes ciência e pesquisa devem caminhar juntas

Ministro Marcelo Queiroga disse não haver outro caminho, se não a 
ciência, para lidar com os problemas que o Brasil tem nas áreas sanitárias 
e de saúde

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Fiocruz investiga transmissão da 
Covid-19 entre crianças e adultos
O estudo foi realizado entre maio 
e setembro do ano passado Um 
estudo coordenado pela Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) em parceria 
com outras instituições de pesquisa 
constatou uma transmissão mais 
frequente da Covid-19 de adultos 
para crianças do que de crianças para 
adultos, em um grupo de voluntários 
de uma comunidade do Rio de 
Janeiro.   
Parte das conclusões foram 
divulgadas nessa segunda-feira (10) 
pela Agência Fiocruz de Notícias, 
mas o trabalho será publicado no 
artigo “A dinâmica da infecção de 
Sars-CoV-2 em crianças e contatos 
domiciliares em uma comunidade 
pobre do Rio de Janeiro”, na revista 
científica Pediatrics, Official Journal 
of the American Academy of 
Pediatrics.
O estudo foi realizado entre maio e 
setembro do ano passado e contou 
com um grupo de 667 participantes 
que viviam em 259 domicílios de 
uma comunidade pobre do Rio de 
Janeiro. Entre as pessoas observadas 
pelos pesquisadores, havia 323 
crianças, 54 adolescentes e 290 

adultos. Os autores destacam que 
os resultados referem-se ao local 
e período específico que foram 
estudados e também não consideram 
as novas variantes do SARS-CoV-2 
que circulam no país.
Testes PCR e de sorologia (IgG) 
realizados detectaram que 45 
crianças com menos de 14 anos 
foram infectadas pelo novo 
coronavírus (Covid-19), sendo 
que 26 delas tiveram contato com 
um adulto também positivo e 19 
com adultos sintomáticos que não 
consentiram em fazer o teste. A 
pesquisa observou também uma 
proporção maior de crianças com 
menos de um ano infectadas, em 
comparação com grupos pediátricos 
de outras idades.
O estudo revelou que cerca de um 
terço do grupo pesquisado havia 
tido contato com o coronavírus em 
agosto, enquanto o percentual geral 
da cidade no mesmo período era de 
7,5%.
A hipótese dos pesquisadores era 
de que, se a transmissão ocorre 
principalmente de adultos e 
adolescentes para crianças, eles 
teriam um pico de prevalência de 
anticorpos IgG antes das crianças, o 

que foi confirmado na análise. 
“A menos que essas crianças fossem 
portadoras do Sars-CoV-2 por um 
longo período, nossos resultados 
são compatíveis com a hipótese de 
que elas se infectam por contatos 
domiciliares, principalmente com 
seus pais”, diz um trecho do artigo 
publicado pela Agência Fiocruz de 
Notícias. “As crianças incluídas 
no estudo não parecem ser a fonte 
da infecção de Sars-CoV-2 e mais 
frequentemente adquiriram o vírus 
de adultos”.
Os pesquisadores ponderam, 
entretanto, que os testes foram 
realizados em um período em que 
as escolas estavam fechadas no 
Rio de Janeiro. Desse modo, os 
adultos podem ter tido um papel de 
propagador mais importante porque 
continuaram expostos ao vírus ao 
sair para trabalhar fora de casa.
O artigo sugere que, em um cenário 
semelhante ao estudado, “escolas e 
creches poderiam potencialmente 
reabrir,caso medidas de segurança 
contra a Covid-19 fossem tomadas 
e os profissionais adequadamente 
imunizados”.
Os cientistas defendem que 
compreender o papel das crianças 

na dinâmica de transmissão é de 
importância fundamental para 
diversas estratégias de enfrentamento 
da pandemia, como a reabertura 
segura das escolas. Além disso, eles 
alertam que é necessário incluir as 
crianças nos estudos clínicos de 
vacinação. 
“Se os adultos forem imunizados e as 
crianças não, elas podem continuar a 
perpetuar a epidemia. Se no mínimo 
85% dos indivíduos suscetíveis 
precisam ser imunizados para conter 
a pandemia da Covid-19 em países 
de alta incidência, esse nível de 
proteção só pode ser alcançado com 
a inclusão de crianças em programas 
de imunização, principalmente no 
Brasil, onde 25% da população têm 
menos de 18 anos”, diz o artigo.
O estudo foi coordenado pela 
chefe do Laboratório de Pesquisa 
Clínica em Doenças Febris 
Agudas do Instituto Nacional de 
Infectologia Evandro Chagas (INI/
Fiocruz), Patrícia Brasil. Além de 
outros pesquisadores da Fiocruz, 
participaram do trabalho cientistas da 
Universidade da Califórnia (UCLA) 
e da London School of Hygiene and 
Tropical Medicine (LSHTM).
(Agência Brasil)

Reforma tributária deve ser fatiada em 3 ou 4 projetos, diz Lira
Presidente da Câmara extinguiu comissão na semana passada
O presidente da Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira (PP-AL) afirmou nessa 
segunda-feira (10), por meio de uma 
rede social, que a proposta da reforma 
Tributária vai ser fracionada e dividida 
entre três ou quatro relatores. Lira 
disse que vai definir a questão com o 
presidente do Senado, Rodrigo Pacheco 
(DEM- MG), em uma conversa ainda 
nessa segunda-feira.  
Lira disse ainda que quer avançar 
com o texto sem se “preocupar com 
a paternidade” do projeto e que vai 
decidir ainda esta semana sobre o 

formato de tramitação da proposta.
“Vamos avançar com a reforma 
tributária sem nos preocupar com a 
paternidade do projeto. Esta semana 
devemos definir a tramitação, o 
formato. Temos aí duas reformas, a 
que envolve renda e a de consumo. 
Daremos um passo esta semana 
para fazermos a reforma de maneira 
ordenada”, disse.
Na semana passada, sob o argumento 
de estouro de prazo, Lira extinguiu 
a comissão especial da Casa que 
analisava a reforma tributária. Segundo 

ele, os trabalhos da comissão expiraram 
há um ano e meio e o encerramento 
evitaria contestações judiciais no futuro.
A extinção dos trabalhos do colegiado 
ocorreu horas depois de o relator da 
reforma tributária, deputado Aguinaldo 
Ribeiro (PP-PB) ler o parecer sobre o 
tema na comissão mista de deputados 
e senadores, onde está sendo discutido 
um texto consensual antes da votação 
nas duas Casas.
A decisão de Lira foi tomada num 
momento de divergência entre o 
governo e a comissão mista. A equipe 

econômica queria uma proposta de 
reforma tributária fatiada, em que temas 
específicos fossem votados na medida 
em que houvesse acordo.
O fatiamento da reforma também era 
defendido pelo presidente da Câmara, 
com o argumento de iria facilitar 
a tramitação da proposta. Ribeiro, 
entretanto, apresentou um relatório 
no qual propôs a unificação de cinco 
tributos no Imposto sobre Bens e 
Serviços (IBS), texto considerado 
amplo pelo governo. (Agência 
Brasil)

Fiocruz investiga transmissão da 
Covid-19 entre crianças e adultos
O estudo foi realizado entre maio e setembro do ano passado
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Eletrônico nº 012/2021. Proces so 
nº 0101.0185.2021. Objeto: “Aquisição de enxoval infantil para do-
ação às famílias carentes de interesse da Secretaria Municipal de As-
sistência Social”; Abertura: 21/05/2021 às 14:00hs; Local: Site www.
licitacaochapadinha.com.br. Prefeitura Municipal de Chapadinha/
MA. Base Legal: termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do 
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 10.024, de 20 
de Setembro de 2019 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezem-
bro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e demais normas atinentes à espécie. Informações: Co-
missão Permanente de Licitação – CPL, localizado na Av. Presidente 
Vargas, 310 – Centro – Chapadinha –MA – CEP: 65.500-000; Cha-
padinha, 07 de Maio de 2021. Luciano de Souza Gomes/Pregoeiro.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021-SRP. PROCESSO Nº 0101. 
0165.2021 – PMA. A Prefeitura Municipal de Chapadinha – MA, 
através de seu pregoeiro, torna público aos interessados que realizará 
às 08:30 horas do dia 21 de Maio de 2021, na sala de reunião da 
Comissão Permanente de Licitação, Av. Presidente Vargas, nº 310 – 
Centro, nesta cidade, na modalidade Pregão Presencial, tipo menor 
preço por item, para eventual Contratação de Empresa especializada 
no fornecimento de lanches e refeições prontas(quentinhas) de inte-
resse da Administração Pública, para registro de preços, conforme 
Decreto Federal nº 7.892/2013, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados 
no endereço da CPL, Av. Presidente Vargas, nº 310 – Centro – Chapa-
dinha/MA, de segunda à sexta-feira, no horário das 8h às 12h, onde 
poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante entrega 
de 02 (duas) resmas de Papel A4. Chapadinha(MA), 07 de Maio de 
2021. LUCIANO DE SOUZA GOMES/Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Coelho Neto 
- MA, por meio da Secretaria Municipal de Saúde torna público, 
para conhecimento dos interessados que fará realizar, e suas altera-
ções posteriores, licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO 
032/2021, do tipo menor preço, para Contratação de empresa espe-
cializada para aquisição de recarga de gases medicinais para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município, no 
dia 24/05/2021 às 09:00 horas ,através do uso de recursos da tecnolo-
gia 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 do Portal de 
Compras Públicas – endereço https://www.portaldecompraspublicas.
com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço eletrônico. 
Coelho Neto - MA, 05 de maio de 2021. Josely Maria Silva Almeida 
– Secretária Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR 
NEWTON BELLO/MA

AVISO DE SUSPENSÃO LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº 004/2021 - SRP. A Prefeitura Municipal de Governador 
Newton Bello/MA, através da Comissão Permanente de Licitação 
torna público para conhecimento dos interessados, nos termos da Lei 
Federal nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações posteriores, a SUS-
PENSÃO por tempo indeterminado da Licitação PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 004/2021 - SRP, objetivando a Formação de registro 
de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para 
o fornecimento de medicamentos, insumos, material odontológico  e 
equipamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de  Saúde da Prefeitura municípal de Governador Newton Bello/MA., 

cujo a abertura seria no dia 06 de maio de 2021 as 15h00min (Quin-
ze horas). A nova data e horário será publicada nos Diários oficiais. 
Informações Através do site https://www.governadornewtonbello.
ma.gov.br/. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através 
do e-mail: cplgnb2021@gmail.com. Governador Newton Bello /MA, 
06 de Maio de 2021. Valeria Adrielly Silveira Bezerra -Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 012/2021.  
A Prefeitura Municipal de Icatu/MA, através da Comissão Permanente de 
Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que fará rea-
lizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da 
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Licitação na modalidade Pregão 
na sua forma Presencial, do tipo menor preço por item, sob o Regime de 
Empreitada por preço Global, objetivando: Contratação de empresa para 
prestação de serviços especializados de contabilidade pública, Datacen-
ter e hospedagem de websites (hosting) em servidores dedicados e 
gerenciados, por um período de 12 (doze) meses" disponibilizada por 
meio de infraestrutura física segura, com fornecimento de soluções de 
segurança IP e serviço de conectividade com a Internet para suprir as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Icatu/MA. ABERTURA: 24 de 
maio de 2021, às 14h00min (Quatorze horas), Sala de sessões da Comis-
são de Licitações localizada na Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, 
Icatu – MA, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. 
O edital e seus anexos podem ser consultados gratuitamente no prédio da 
Prefeitura onde funciona a Comissão Permanente de Licitação ou pelo 
site www.icatu.ma.gov.br e ser adquiridos mediante o recolhimento da 
importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente através 
de documento de Arrecadação Municipal (DAM), Rua Coronel Cortez 
Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA, e demais informações no e-mail cpli-
catulicitacao@gmail.com. Icatu/MA, 06 de maio de 2021. Fabiano De 
Jesus Barbosa Ferreira/ Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS SRP Nº 003/2021. 
A Prefeitura Municipal de Icatu/MA, através da Comissão Permanente 
de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que fará 
realizar, sob a égide da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Licita-
ção na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, sob 
o Regime de empreitada por preço global, objetivando: Contratação 
de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de consul-
toria em Recursos Humanos para atender as necessidades da Prefei-
tura Municipal de Icatu/MA. ABERTURA: 27 de maio de 2021, às 
09h00min (Nove  horas), Sala de sessões da Comissão de Licitações 
localizada na Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA, 
sendo presidida pelo Presidente da Comissão Permanente de Lici-
tação desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos podem ser 
consultados gratuitamente no prédio da Prefeitura onde funciona a 
Comissão Permanente de Licitação ou pelo site www.icatu.ma.gov.
br e ser adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$ 
50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente através de documento 
de Arrecadação Municipal (DAM), Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. 
Centro, Icatu – MA, e demais informações no e-mail cplicatulicita-
cao@gmail.com. Icatu/MA, 06 de maio de 2021. Fabiano De Jesus 
Barbosa Ferreira/ Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA

AVISO DE ABERTURA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021. 
A Comissão Permanente de Licitação de Imperatriz – MA, torna pú-
blico o EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021- OBJE-
TO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de saúde em terapia intensiva para atender a demanda da Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI), para atender as necessidades do Hospital de 
Campanha de Imperatriz-MA – Covid-19. ABERTURA: 24 de maio 
de 2021 às 10hrs (dez horas) CÓDIGO UASG: 453204. TIPO DE 
LICITAÇÃO: Menor Preço Por Lote. INFORMAÇÕES: Rua Urba-
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CONTRATO. Nº 244/2021 - SESAU. Referente ao Pregão Eletrônico N° 02/2021, PA R T ES :
Secretaria Municipal de Saúde e a empresa GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI inscrita
no CNPJ n.º 11.050.321/0001-17 OBJETO É a aquisição de matérias permanentes,
equipamentos de informática, hospitalar e de consumo, para atender ao Centro
especialização - CER II em reabilitação. DATA DA ASSINATURA: 26 de Abril de 2021. PRAZO
DE VIGENCIA: O Presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até
31 de dezembro de 2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.301.0072.3-376.4.90.52.00.00;
10.301.0072.3-376.3.3.90.30.00.00 DO VALOR: R$: 7.900,00(Sete mil e novecentos reais).
FUNDAMENTO LEGAL: Rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/1993 e suas
alterações posteriores pelos preceitos de direito púbico. ASSINATURAS: Raylson Felix Barros
(Contratante) e Natalia Ferreira Venozo (Contratado).

CONTRATO. Nº 254/2021 - SESAU. Referente ao Pregão Eletrônico N° 02/2021, PA R T ES :
Secretaria Municipal de Saúde e a empresa J RIBEIRO COMERCI ATACADISTA LTDA inscrita
no CNPJ n.º 84.972.926/0001-39 OBJETO É a aquisição de matérias permanentes,
equipamentos de informática, hospitalar e de consumo, para atender ao Centro
especialização - CER II em reabilitação. DATA DA ASSINATURA: 26 de Abril de 2021. PRAZO
DE VIGENCIA: O Presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até
31 de dezembro de 2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.301.0072.3-376.4.90.52.00.00;
10.301.0072.3-376.3.3.90.30.00.00 DO VALOR: R$: 10.682,00 (Dez mil, seiscentos e oitenta
e dois reais). FUNDAMENTO LEGAL: Rege-se pelas disposições expressas na Lei nº
8.666/1993 e suas alterações posteriores pelos preceitos de direito púbico. ASSINATURAS:
Raylson Felix Barros (Contratante) e João Ribeiro de Souza (Contratado).

CONTRATO. Nº 263/2021 - SESAU. Referente ao Pregão Eletrônico N° 02/2021, PA R T ES :
Secretaria Municipal de Saúde e a empresa KCRS COMERCIO DE EQUIMAMENTOS EIRELI
EPP inscrita no CNPJ n.º 21.971.041/0001-03 OBJETO É a aquisição de matérias
permanentes, equipamentos de informática, hospitalar e de consumo, para atender ao
Centro especialização - CER II em reabilitação. DATA DA ASSINATURA: 26 de Abril de 2021.
PRAZO DE VIGENCIA: O Presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá
vigência até 31 de dezembro de 2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.301.0072.3-
376.4.90.52.00.00; 10.301.0072.3-376.3.3.90.30.00.00 DO VALOR: R$: 1.280,00 (Um mil,
duzentos e oitenta reais). FUNDAMENTO LEGAL: Rege-se pelas disposições expressas na Lei
nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores pelos preceitos de direito púbico.
ASSINATURAS: Raylson Felix Barros (Contratante) e Karen Cristiane Ribeiro Stanicheski
(Contratado).

CONTRATO. Nº 259/2021 - SESAU. Referente ao Pregão Eletrônico N° 02/2021, PA R T ES :
Secretaria Municipal de Saúde e a empresa MAGNA MÉDICA COMERCIO VAREJISA DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ n.º 05.922.811/0001-63 OBJETO É a
aquisição de matérias permanentes, equipamentos de informática, hospitalar e de
consumo, para atender ao Centro especialização - CER II em reabilitação. DATA DA
ASSINATURA: 26 de Abril de 2021. PRAZO DE VIGENCIA: O Presente contrato iniciar-se-á na
data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro de 2021. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: 10.301.0072.3-376.4.90.52.00.00; 10.301.0072.3-376.3.3.90.30.00.00 DO
VALOR: R$: 60.880,00 (Sessenta mil, oitocentos e oitenta reais). FUNDAMENTO LEGAL:
Rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores
pelos preceitos de direito púbico. ASSINATURAS: Raylson Felix Barros (Contratante) e Felipe
Tiago Rachadel Sartori (Contratado).

CONTRATO. Nº 256/2021 - SESAU. Referente ao Pregão Eletrônico N° 02/2021, PA R T ES :
Secretaria Municipal de Saúde e a empresa R D NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA EPP
inscrita no CNPJ n.º 21.972.444/0001-69 OBJETO É a aquisição de matérias permanentes,
equipamentos de informática, hospitalar e de consumo, para atender ao Centro
especialização - CER II em reabilitação. DATA DA ASSINATURA: 26 de Abril de 2021. PRAZO
DE VIGENCIA: O Presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até
31 de dezembro de 2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.301.0072.3-376.4.90.52.00.00;
10.301.0072.3-376.3.3.90.30.00.00 DO VALOR: R$: 1.976,00 (Mil novecentos e setenta e
seis). FUNDAMENTO LEGAL: Rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/1993 e
suas alterações posteriores pelos preceitos de direito púbico. ASSINATURAS: Raylson Felix
Barros (Contratante) e Raphael Deucher Pires (Contratado).

CONTRATO. Nº 257/2021 - SESAU. Referente ao Pregão Eletrônico N° 02/2021, PA R T ES :
Secretaria Municipal de Saúde e a empresa SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ
n.º 30.313.649/0001-23 OBJETO É a aquisição de matérias permanentes, equipamentos de
informática, hospitalar e de consumo, para atender ao Centro especialização - CER II em
reabilitação. DATA DA ASSINATURA: 10 de Maio de 2021. PRAZO DE VIGENCIA: O Presente
contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro de 2021.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.301.0072.3-376.4.90.52.00.00; 10.301.0072.3-
376.3.3.90.30.00.00 DO VALOR: R$: 67.478,00 (Sessenta e sete mil, quatrocentos e setenta
e oito reais). FUNDAMENTO LEGAL: Rege-se pelas disposições expressas na Lei nº
8.666/1993 e suas alterações posteriores pelos preceitos de direito púbico. ASSINATURAS:
Raylson Felix Barros (Contratante) e Valdemir Pires da Costa (Contratado).

CONTRATO. Nº 260/2021 - SESAU. Referente ao Pregão Eletrônico N° 02/2021, PA R T ES :
Secretaria Municipal de Saúde e a empresa W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP inscrita
no CNPJ n.º 20.121.311/0001-16 OBJETO É a aquisição de matérias permanentes,
equipamentos de informática, hospitalar e de consumo, para atender ao Centro
especialização - CER II em reabilitação. DATA DA ASSINATURA: 26 de Abril de 2021. PRAZO
DE VIGENCIA: O Presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até
31 de dezembro de 2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.301.0072.3-376.4.90.52.00.00;
10.301.0072.3-376.3.3.90.30.00.00 DO VALOR: R$: 35.708,00 (Trinta e cinco mil, setecentos
e oito reais). FUNDAMENTO LEGAL: Rege-se pelas disposições expressas na Lei nº
8.666/1993 e suas alterações posteriores pelos preceitos de direito púbico. ASSINATURAS:
Raylson Felix Barros (Contratante) e Wilker Tedesco Veloso (Contratado).

AVISO DE ANULAÇÃO

ANULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO. A PREFEITURA E BALSAS-MA, através da Comissão
Permanente de Licitação - CPL, torna público para conhecimento dos interessados que
decidiu TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DA RESENHA DO CONTRATO Nº 215/2021 -
S ES AU .

Data da Publicação: Diário Oficial da União, Seção 3, Nº 86, 10 de maio de
2021, página 170.

ANA MARIA CABRAL BERNARDES
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEQUIMÃO
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2021

A Prefeitura Municipal de Bequimão - MA., Através de seu presidente, torna
público para conhecimento dos interessados que realizará Chamada Pública nº 001/2021,
para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural conforme. §1º do art.14 da Lei n. º 11.947/2009 e Resoluções
do FNDE. Data de Abertura: 31/05/2021 às 09:00h (nove horas), os interessados (Grupos
Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a documentação para
habilitação e Projeto de Venda até o dia 31 de maio de 2021, às 09:00h, na sede da
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEQUIMÃO.

O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos endereços
eletrônicos: Portal do Município: www.bequimao.ma.gov.br, SACOP:
https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul, através do E-mail:
cplbeq21@gmail.com ou na sala da Comissão de Licitação, no mesmo local, onde serão
também fornecidos elementos, informações e outros esclarecimentos. Informações
adicionais: Telefone (98) 98444-8083.

Bequimão-MA, 5 de maio de 2021.
JOHNNY WILDSON PAIXAO CAMPOS

Presidente da Comissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2021

A Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas/MA, torna público que realizará
licitação na seguinte forma. OBJETO: Contratação de empresa para a execução dos serviços
de manutenção e recomposição de pavimento asfáltico em ruas do Município, conforme
Edital, seus Anexos e Projeto Básico.

DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei Federal nº 8.666/93 em sua atual redação, e L. C.
123/2006 e suas alterações.

MODALIDADE: Tomada de Preços. TIPO: Menor Preço. DATA DE ABERTURA: 27
de maio de 2021 às 08:00 horas. LOCAL: Sala de reunião da CPL, localizada na Rua João
Fabricante, nº 64, Residencial JK. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão consultá-
lo ou obtê-lo gratuitamente. Para maiores informações e esclarecimentos pelo e-mail:
cplbjs@gmail.com. Bom Jesus das Selvas/MA

Em 5 de maio de 2021
CLÁUDIO JOEL DA SILVA COITES

Secretário
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 32/2021

A Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA, por meio da Secretaria Municipal
de Saúde torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, e suas
alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO 032/2021, do tipo
menor preço, para Contratação de empresa especializada para aquisição de recarga de
gases medicinais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do
Município, no dia 24/05/2021 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 disponíveis na pagina web do Portal de
Compras Públicas - endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br.
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço eletrônico.

Coelho Neto - MA, 5 de maio de 2021.
JOSELY MARIA SILVA ALMEIDA

Secretária
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 62/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia
consistente na recuperação de estradas vicinais conforme plano de trabalho e planilha de
preços do valor R$: 308.915,40 (trezentos e oito mil novecentos e quinze reais e quarenta
centavos) CONTRATADA: EEMA - EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA DO MARANHÃO,
inscrita no C.N.P.J.(MF) sob o nº 13.047.705/0001-06, AMPARO LEGAL: Lei Federal n°
8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 31 de dezembro
de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL- SRP Nº 12/2021

A Prefeitura Municipal de Icatu/MA, através da Comissão Permanente de
Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide
da Lei nº 10.520 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Presencial, do tipo menor preço
por item, sob o Regime de Empreitada por Preço Global, objetivando: Contratação de
empresa para prestação de serviços especializados de contabilidade pública, Datacenter e
hospedagem de websites (hosting) em servidores dedicados e gerenciados, por um período
de 12 (doze) meses" disponibilizada por meio de infraestrutura física segura, com
fornecimento de soluções de segurança IP e serviço de conectividade com a Internet para
suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Icatu/MA. ABERTURA: 24 de maio de
2021, às 14h00min (Quatorze horas), Sala de sessões da Comissão de Licitações localizada
na Rua Coronel Cortez Maciel, s/n, Centro, Icatu - MA, sendo presidida pelo Pregoeiro
desta Prefeitura Municipal.

O edital e seus anexos podem ser consultados gratuitamente no prédio da
Prefeitura onde funciona a Comissão Permanente de Licitação ou pelo site
www.icatu.ma.gov.br e ser adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$
50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente através de documento de Arrecadação
Municipal (DAM), Rua Coronel Cortez Maciel, s/n, Centro, Icatu - MA, e demais
informações no e-mail cplicatulicitacao@gmail.com.

Icatu/MA, 6 de maio de 2021.
FABIANO DE JESUS BARBOSA FERREIRA.

Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS - SRP Nº 3/2021

A Prefeitura Municipal de Icatu/MA, através da Comissão Permanente de
Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide
da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Licitação na modalidade Tomada de Preços,
do tipo menor preço global, sob o Regime de empreitada por preço global, objetivando:
Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de consultoria em
Recursos Humanos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Icatu/MA .
ABERTURA: 27 de maio de 2021, às 09h00min (nove horas), Sala de sessões da Comissão
de Licitações localizada na Rua Coronel Cortez Maciel, s/n, Centro, Icatu/MA, sendo
presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal.

O edital e seus anexos podem ser consultados gratuitamente no prédio da
Prefeitura onde funciona a Comissão Permanente de Licitação ou pelo site
www.icatu.ma.gov.br e ser adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$
50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente através de documento de Arrecadação
Municipal (DAM), Rua Coronel Cortez Maciel, s/n, Centro, Icatu - MA, e demais
informações no e-mail cplicatulicitacao@gmail.com.

Icatu/MA, 6 de maio de 2021.
FABIANO DE JESUS BARBOSA FERREIRA.

Presidente da CPL.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2021

A Comissão Permanente de Licitação torna público aos interessados que em
sessão realizada no dia 07 de maio de 2021 às 10h (dez horas), na modalidade PREG ÃO
ELETRÔNICO 026/2021 tendo como OBJETO: Contratação de empresa especializada em
Serviço de Clínica Médica para atendimento dos pacientes da enfermaria no Hospital de
Campanha de Imperatriz-MA.

Foi declarada vencedora do certame a empresa: INSTITUTO VIVER.

DAIANE PEREIRA GOMES
Pregoeira
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