
EDIÇÃO N° 490/2021      COELHO NETO (MA), TERÇA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2021 Edição de Hoje: 34 páginas

CHAMADA PÚBLICA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO 

NETO/MA 

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA  

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021. 

A Prefeitura Municipal de Coelho Neto, Estado do  

Maranhão, através da Secretaria Municipal de 

Saúde torna pública, aos interessados que as 09:00 

horas do dia 19 de maio de 2021, na Sala da 

Comissão de Licitação no prédio da Prefeitura 

Municipal de Coelho Neto, realizará a Chamada 

Pública nº 003/2021, par a seleção de organização 

da sociedade civil para a prestação de serviços 

médicos especializados para atendimento às 

unidades de saúde do município de Coelho Neto 

(MA) no período de 12 (dose) meses . Os 

interessados que atenderem às exigências do edital 

deverão apresentar os documentos de habilitação, 

qualificação técnica e oferta de serviços no local e 

hora supracitado. O edital poderá ser retirado na 

Comissão Permanente de Licitação – CPL, à partir 

das 08:00 horas até as 12:00 horas. 

Esclarecimentos adicion ais no mesmo endereço. 

Coelho Neto – MA, 13 de abril de 2021. Josely 

Maria Silva Almeida – Secretária Municipal de 

Saúde. 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO 

NETO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

 

PREGÃO ELETRONICO 024/2021. A 

Prefeitura Municipal de Coelho Neto, Estado do 

Maranhão, por meio da Secretaria Municipal de 

Administração, Planejamento e Finanças torna 

público, para conhecimento dos interessados que 

fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02 e 

subsidiariamente as disposições da Lei n.º 

8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na 

modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor 

preço, para Contratação de Empresa para 

Prestação de Serviços de Material Gráfico, para 

atender as necessidades das Secretarias 

Municipais de Coelho Neto - MA, no dia 28 de 

abril 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.portaldecompraspublicas.com.br. 

Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço 

eletrônico. Coelho Neto - MA, 08 de abril de 2021. 

Sérgio Ricardo Viana Bastos – Secretário 

Municipal de Administração, Planejamento e 

Finanças. 

 

AVISO DE LICITAÇÃO
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RDC ELETRÔNICO Nº 4/2021 - CPL/PMAAP

Proc. Adm. Nº. 084/2021.
O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA torna público que fará

realizar no dia 11/05/2021 às 16h00min licitação por RDC ELETRÔNICO do tipo MENOR
PREÇO, modo de disputa ABERTA, pelo Regime de Contratação EMPREITADA POR PREÇ O
GLOBAL, com fundamento legal no inciso IV e § 1º do Art. 1º, da Lei nº 12.462 de 04 de
agosto de 2011, visando a seleção e Contratação de Empresa Especializada em Serviços de
Engenharia para Urbanização de vias com pavimentação em bloquete e execução de
tanque séptico e sumidouro em área onde serão construídas 33 unidades habitacionais
padrão residencial no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA, cuja caracterização e
abrangência estão descritas no Edital e seus anexos. Local: Portal de Compras do Governo
Federal - www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital e seus anexos estão à disposição
dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, das 08 às 12 horas, onde poderão ser
gratuitamente consultados ou obtidos através da apresentação de mídia eletrônica
(pendrive) ou ainda através do e-mail cpl.altoalegrep@gmail.com (respeitado o horário
citado para resposta); ou ainda obtida cópia física mediante o recolhimento da importância
de R$ 50,00, feito exclusivamente, através do DAM, emitido pela Coordenação de Tributos,
Arrecadação e Fiscalização. Por fim, qualquer modificação no Edital será divulgada na
forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que adquirirem o
Edital na CPL. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados na CPL, no endereço
físico ou eletrônico acima.

Alto Alegre do Pindaré-MA, 9 de Abril de 2021.
FRANCIVAL VELOSO FERNANDES

Presidente da CPL/PMAAP
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE ADITIVO. RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº
036/2021 - SESAU, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 012/2020, ADESÃO A AT A
DE REGISTRO DE PREÇOS N° 015/2020 - PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA - MA. PARTES :
Secretaria Municipal de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde e a empresa DROGA ROCHA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.348.58010001-26.
DO OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto realizar o acréscimo quantitativo dos
itens do contrato n° 104/2020 - SESAU, para o atendimento das necessidades da
contratante. DO VALOR: O Presente Termo Aditivo será no valor de R$ 174.231,94 (cento
e setenta e quatro mil, duzentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos). O valor
do contrato após acréscimo do quantitativo acima referido corresponderá a R$: 917.280,28
(novecentos e dezessete mil duzentos e oitenta reais e vinte e oito centavos). DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: 10.301.0072.2259.3.3.90.30.00; 10.301.1009.2262.3.3.90.30.00;
10.305.1010.2269.3.3.90.30.00; 10.301.0072.2264.3.3.90.30.00;
10.301.0209.2265.3.3.90.30.00; 10.301.1013.2266.3.3.90.30.00;
10.301.0072.3364.3.3.90.30.00. DA INALTERABILIDADE: Essa alteração contratual não
importará em qualquer modificação ao contrato original, ressalvando o novo valor, sendo
que todas as obrigações assumidas no contrato original permanecerão e deverão ser
respeitadas pelas partes, sob pena de rescisão unilateral. DO FORO: Fica eleito o foro da
Comarca de Balsas, Estado do Maranhão. DATA DA ASSINATURA: 13 de Abril de 2021.
ASSINATURAS: Raylson Felix Barros (Contratante) e Adalberto Rocha de Abreu
(Contratada).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 63/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 305/2021 - Barra do Corda/MA.
OBJETO: Contratação de empresa para manutenção de veículos tipo ambulâncias. Dispensa
de Licitação Nº. 050/2021/MA. Contratado: MAURO S. V. DE OLIVEIRA - AUTO SERV I ÇO S ,
CNPJ: 13.417.585/0001-91. Contratante: Fundo municipal de saúde de Barra do Corda/MA.
CNPJ: 10.452.044/0001-06. Valor: R$ 117.950,00 (cento e dezessete mil, novecentos e
cinquenta reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.301.1017.2078.0000 PROJETO AT I V I DA D E :
2078 ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 FONTE DE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.301.1017.2025.0000 PROJETO ATIVIDADE: 2025 ELEMENTO
DE DESPESA: 3.3.90.39 FONTE DE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS.
Vigência: 30 (trinta) dias a partir da data de assinatura do contrato.
DATA: Barra do Corda (MA), 26 de março de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÁGUA
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 1/2021

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belágua,
Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar,
sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto Municipal 005/2021 Lei Complementar 123/06,
Lei Complementar nº 128/08, Decreto nº8.538/15, Decreto Federal nº 10.024/2019 e
subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação
na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, por item, para a Formação de
Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para o
fornecimento de gêneros alimentícios, para atender aos Programas de Alimentação Escolar
para o exercício de 2021, de interesse da Secretaria Municipal de Educação, em apoio a
Prefeitura Municipal de Belágua/MA, no dia 27 de Abril de 2021, as 08:01 (oito horas e um
minuto) (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site
https://www.licitabelagua.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura
Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Nova, SN, Centro,
Belágua - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal do
Município - Endereço: https://www.licitabelagua.com.br/. No SACOP (Portal do Tribunal de
Contas do Estado Maranhão), portal da transparência do Município e na sala da Comissão
Permanente de Licitação. Esclarecimentos adicionais através do endereço eletrônico, e-
mail: cplpmblg@gmail.com ou na sala da Comissão Permanente de Licitação. Belágua - MA,
08 de Abril de 2021. Francisco Diego Soares da Silva - Pregoeiro Municipal.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 2/2020

1. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belágua,
Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar,
sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto Municipal 005/2021 Lei Complementar 123/06,
Lei Complementar nº 128/08, Decreto nº8.538/15, Decreto Federal nº 10.024/2019 e
subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação
na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, por item, para a Formação de
Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para o
fornecimento de combustível, para atender as necessidades das Secretarias Municipais do
Município de Belágua/MA, no dia 27 de Abril de 2021, as 14:01 (quatorze horas e um
minuto) (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site
https://www.licitabelagua.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura
Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Nova, SN, Centro,
Belágua - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal do
Município - Endereço: https://www.licitabelagua.com.br/. No SACOP (Portal do Tribunal de
Contas do Estado Maranhão), portal da transparência do Município e na sala da Comissão
Permanente de Licitação. Esclarecimentos adicionais através do endereço eletrônico, e-
mail: cplpmblg@gmail.com ou na sala da Comissão Permanente de Licitação. Belágua - MA,
08 de Abril de 2021. Francisco Diego Soares da Silva - Pregoeiro Municipal.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 3/2021

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belágua,
Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar,
sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto Municipal 005/2021 Lei Complementar 123/06,

Lei Complementar nº 128/08, Decreto nº8.538/15, Decreto Federal nº 10.024/2019 e
subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação
na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, por item, para a Formação de
Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para o
fornecimento de Equipamentos e Materiais Permanentes destinados as Secretarias do
Municipio de Belágua/MA, no dia 28 de Abril de 2021, as 08:01 (oito horas e um minuto)
(horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site
https://www.licitabelagua.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura
Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Nova, SN, Centro,
Belágua - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal do
Município - Endereço: https://www.licitabelagua.com.br/. No SACOP (Portal do Tribunal de
Contas do Estado Maranhão), portal da transparência do Município e na sala da Comissão
Permanente de Licitação. Esclarecimentos adicionais através do endereço eletrônico, e-
mail: cplpmblg@gmail.com ou na sala da Comissão Permanente de Licitação. Belágua - MA,
08 de Abril de 2021. Francisco Diego Soares da Silva - Pregoeiro Municipal.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 4/2021

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belágua,
Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar,
sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto Municipal 005/2021 Lei Complementar 123/06,
Lei Complementar nº 128/08, Decreto nº8.538/15, Decreto Federal nº 10.024/2019 e
subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação
na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, por item, para a Formação de
Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para o
fornecimento de gêneros alimentícios, para atender as necessidades das Secretarias do
Município de Belágua/MA, no dia 28 de Abril de 2021, as 14:01 (quatorze horas e um
minuto) (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site
https://www.licitabelagua.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura
Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Nova, SN, Centro,
Belágua - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal do
Município - Endereço: https://www.licitabelagua.com.br/. No SACOP (Portal do Tribunal de
Contas do Estado Maranhão), portal da transparência do Município e na sala da Comissão
Permanente de Licitação. Esclarecimentos adicionais através do endereço eletrônico, e-
mail: cplpmblg@gmail.com ou na sala da Comissão Permanente de Licitação. Belágua - MA,
08 de Abril de 2021. Francisco Diego Soares da Silva - Pregoeiro Municipal.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 5/2021

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belágua,
Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar,
sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto Municipal 005/2021 Lei Complementar 123/06,
Lei Complementar nº 128/08, Decreto nº8.538/15, Decreto Federal nº 10.024/2019 e
subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação
na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, por item, para a Formação de
Registro de Preço para possível e futura contratação de empresa especializada para
prestação dos serviços gráficos para atender as demandas das Secretarias Municipais do
Município de Belágua/MA, no dia 29 de Abril de 2021, as 08:01 (oito horas e um minuto)
(horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site
https://www.licitabelagua.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura
Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Nova, SN, Centro,
Belágua - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal do
Município - Endereço: https://www.licitabelagua.com.br/. No SACOP (Portal do Tribunal de
Contas do Estado Maranhão), portal da transparência do Município e na sala da Comissão
Permanente de Licitação. Esclarecimentos adicionais através do endereço eletrônico, e-
mail: cplpmblg@gmail.com ou na sala da Comissão Permanente de Licitação. Belágua - MA,
08 de Abril de 2021. Francisco Diego Soares da Silva - Pregoeiro Municipal.

Belágua-MA, 8 de abril de 2021.
FRANCISCO DIEGO SOARES DA SILVA

Comissão de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2021

A Prefeitura M. de Coelho Neto- MA, por meio da Sec. Municipal de Adminis.,
Planejamento e Finanças torna público, para conhecimento dos interessados que fará
realizar, licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO 024/2021, do tipo menor preço,
para Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Material Gráfico, para atender
as necessidades das Secretarias Municipais, no dia 28/04/ 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 do Portal de
Compras Públicas - endereço
https://www.portaldecompraspublicas.com.br.Esclarecimentos adicionais no mesmo
endereço eletrônico.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2021

A Prefeitura M. 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 025/2021, do tipo menor preço,
para Contratação de empresa para prestação de serviços de Locação de veículos para
atender as necessidades das Secretarias Municipais, no dia 28/04/2021 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. 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 eletrônico.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2021

A Prefeitura M. 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 26/2021, do tipo menor preço, para
Contratação de empresa especializada para aquisição de Peças para Manutenção
Preventiva e Corretiva na Frota de Veículos, para atender as necessidades das Secretarias
Municipais, no dia 29/04/2021 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
do Portal de Compras Públicas - endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br
.Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço eletrônico.

Coelho Neto - MA, 8 de abril de 2021.
SÉRGIO RICARDO VIANA BASTOS

Secretário Municipal de Administração, Planejamento e
Finanças
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tura Municipal de Boa Vista do Gurupi, por meio de sua COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, torna público que realizará 
licitação na modalidade Pregão sob a forma Eletrônica, nº 008/2021, 
pelo sistema de REGISTRO DE PREÇOS do tipo MENOR PRE-
ÇO POR ITEM, no modo de disputa ABERTO, cujo objeto: futuras 
e eventuais aquisições de urnas funerárias para o município. Data da 
disputa: dia 11 de maio de 2021 às 09h:00min horário de Brasília, 
no Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgoverna-
mentais.gov.br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos inte-
ressados na sala da Comissão Central de Licitação de 2ª a 6ª feira 
das 08h00min às 12h00min, onde poderá ser consultado e/ou obtido 
gratuitamente em mídia removível (pendrive ou cd), adquirido de 
forma física (em papel) mediante ao recolhimento da importância de 
R$ 20,00 (vinte reais) através de DAM (documento de arrecadação 
municipal), pelo portal da transparência do município: http://trans-
parencia.boavistadogurupi.ma.gov.br/ ou no Portal de Compras do 
Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br. Esclareci-
mentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão Central de 
Licitação, no horário de expediente ou por e-mail, no endereço ele-
trônico: cplbvdogurupi@outlook.com. Boa Vista do Gurupi - Ma, 12 
de abril de 2021. Victor Gabriel Silva Penha. Pregoeiro do município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
062/2021 – CPL/PMBB TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021 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 11:00h do dia 30/04/2021, realizará 
licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021, do 
tipo menor preço global, objetivando a contratação de empresa de 
engenharia especializada para a execução dos serviços de limpeza 
pública, incluindo a varrição, capina, pintura de meio fio, poda de ár-
vores, recolhimento de entulhos e coleta e transporte do lixo domésti-
co, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Buriti 
Bravo/MA, conforme especificações contidas no Projeto Básico ane-
xo ao edital, na forma da Lei n° 8.666/93. Este edital e seus anexos 
estão à disposição das 08:00h às 13:00h, no endereço acima citado, 
onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente, bem como 
estão disponibilizados por via eletrônica. Esclarecimentos adicionais 
no mesmo endereço. Buriti Bravo/MA, 08 de abril de 2021.REGINA 
CELIA BORGES LEOCÁDIO Presidente da CPL / PMBB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO 
GUILHERME - MA

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITA-
TÓRIO Nº 006/2021 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 
001/2021 A Prefeitura Municipal De Centro do Guilherme/MA, atra-
vés do Pregoeiro, torna público que fará reabertura da licitação PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, no dia 15 de abril 
de 2021, às 09:00 hs, na sala da Comissão Permanente de Licitações, 
situada na Rua do Comercio nº S/N, Centro, Centro Do Guilherme/MA, 
de acordo com as Leis em vigência. OBJETO: Contratação de serviços 
técnicos de publicidade e especializados na produção audiovisual de mí-
dia externa (divulgação e propaganda de eventos) do município de CEN-
TRO DO GUILHERME/MA. Centro do Guilherme MA, 09 de abril de 
2021.Sr. Carlos Antonio Gomes da Silva– Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO A Prefeitura M. de Coelho Neto- MA, por 
meio da Sec. Municipal de Administração, Planejamento e Finanças 
torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO 024/2021, do tipo 

menor preço, para Contratação de Empresa para Prestação de Servi-
ços de Material Gráfico, para atender as necessidades das Secretarias 
Municipais, no dia 28/04/ 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 do Portal de Compras 
Públicas – endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br . Es-
clarecimentos adicionais no mesmo endereço eletrônico.
.
A Prefeitura M. de Coelho Neto - MA, por meio da Sec. M. de Admi-
nistração, Planejamento e Finanças torna público, para conhecimento 
dos interessados que fará realizar, licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRONICO 025/2021, do tipo menor preço, para Contratação de 
empresa para prestação de serviços de Locação de veículos para aten-
der as necessidades das Secretarias Municipais, no dia 28/04/2021 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. O edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis na pagina web do Portal de Compras Públicas – ende-
reço https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço eletrônico. Coelho Neto - MA, 08 de 
abril de 2021. Sérgio Ricardo Viana Bastos – Secretário Municipal de 
Administração, Planejamento e Finanças.

A Prefeitura M. de Coelho Neto - MA, por meio da Sec. M. de Admi-
nistração, Planejamento e Finanças torna público, para conhecimento 
dos interessados que fará realizar, licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRONICO 26/2021, do tipo menor preço, para Contratação de 
empresa especializada para aquisição de Peças para Manutenção Pre-
ventiva e Corretiva na Frota de Veículos, para atender as necessida-
des das Secretarias Municipais , no dia 29/04/2021 às 09:00 horas , 
através do uso de recursos da tecnologia da informação,site https://
www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pela Pregoei-
ra 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.
.
A Prefeitura M. de Coelho Neto - MA, torna pública, para conhe-
cimento dos interessados que fará realizar, licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021, do tipo menor preço,Emprei-
tada Por Preço Global, para a Contratação de Empresa para execução 
dos serviços de Aplicação de Massa Asfáltica (Tapa Buraco) Em Vias 
Urbanas, na Sede Municipal, no dia 04/05/2021, às 09h00min ,sendo 
presidida pelo Presidente da CPL desta Prefeitura, na sala da CPL, 
situada na Praça Getúlio Vargas, SN,Centro, Coelho Neto - MA. O 
edital e seus anexos encontram-se disponíveis na sala da Comissão 
de Licitação. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço.  Co-
elho Neto – MA, 08 de abril de 2021.  Sérgio Ricardo Viana Bastos 
- Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS - MA

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021. A Prefeitura Municipal de 
Davinópolis, através de seu Presidente da CPL toma público para co-
nhecimento dos interessados, que fará realizar sob a égide da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Toma-
da de Preço, do tipo Menor Preço Global, objetivando: Contratação 
de Empresa para Prestação de Serviço Especializado em Controle In-
terno, conforme Projeto Básico. ABERTURA: 29 de abril de 2021 às 
09:00hrs, na Sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, 
situada na Rua 05, s/n, Centro, Davinópolis – MA, sendo presidida 
pelo Presidente da CPL. O edital e seus anexos encontram-se dispo-
níveis no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, 
das 08:00 às 12:00 horas, ou através do Portal da Transparência do 
Município pelo endereço www.davinopolis.ma.gov.br e pelo SACOP 
do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Davinópolis – MA; 13 de 
abril de 2021.Vanderson Campelo dos Santos Presidente da CPL.
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Aviso aos leitores
Por orientação médica, o editor da Coluna Caxias em Off entra em 
recesso e ficará 15 dias afastado para tratar de complicações pós-covid-19. 
Pedimos desculpas e compreensão aos nossos leitores. Que Deus nos 
ajude em mais esta batalha.

Caxias em Off
Jotônio Vianna
Política, Cultura & Variedades / off10@uol.com.br

redacao@jornalpequeno.com.br | www.jornalpequeno.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO 026/2021. A Prefeitura Municipal de Coelho 
Neto, Estado do Maranhão, por meio da Secretaria Municipal 
de Administração, Planejamento e Finanças torna público, para 
conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei 
n.º 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, 
do tipo menor preço, para Contratação de empresa especializada para 
Aquisição de Peças para Manutenção Preventiva e Corretiva na Frota de 
Veículos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de 
Coelho Neto – MA, no dia 29 de abril 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.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço eletrônico. Coelho Neto - MA, 08 de 
abril de 2021. Sérgio Ricardo Viana Bastos – Secretário Municipal de 
Administração, Planejamento e Finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO 024/2021. A Prefeitura Municipal de Coelho 
Neto, Estado do Maranhão, por meio da Secretaria Municipal 
de Administração, Planejamento e Finanças torna público, para 
conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei 
n.º 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, 
do tipo menor preço, para Contratação de Empresa para Prestação 
de Serviços de Material Gráfico, para atender as necessidades das 
Secretarias Municipais de Coelho Neto - MA, no dia 28 de abril 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.portaldecompraspublicas.
com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço eletrônico. 
Coelho Neto - MA, 08 de abril de 2021. Sérgio Ricardo Viana Bastos – 
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO 025/2021. A Prefeitura Municipal de Coelho 
Neto, Estado do Maranhão, por meio da Secretaria Municipal 
de Administração, Planejamento e Finanças torna público, para 
conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei 
n.º 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, 
do tipo menor preço, para Contratação de empresa para prestação 
de serviços de Locação de veículos para atender as necessidades das 
Secretarias Municipais de Coelho Neto - MA, no dia 28 de abril de 
2021 às 11:00 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.portaldecompraspublicas.
com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço eletrônico. 
Coelho Neto - MA, 08 de abril de 2021. Sérgio Ricardo Viana Bastos – 
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021. A Prefeitura Municipal de Coelho 
Neto, Estado do Maranhão, torna pública, para conhecimento dos 
interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, 
do tipo menor preço, Empreitada Por Preço Global, para a Contratação 
de Empresa para execução dos serviços de Aplicação de Massa Asfáltica 
(Tapa Buraco) Em Vias Urbanas, na Sede Municipal de Coelho Neto 
(MA), no dia 04 de Maio de 2021, às 09h00min (horário local), sendo 
presidida pelo Presidente da Comissão  Permanente de Licitação desta 
Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, 
situada na Praça Getúlio Vargas, SN, Centro, Coelho Neto - MA. O 
edital e seus anexos encontram-se disponíveis na sala da Comissão 
de Licitação. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Coelho 
Neto – MA, 08 de abril de 2021. Sérgio Ricardo Viana Bastos - Secretário 
Municipal de Administração, Planejamento e Finanças.

COMUNICADO
A DELMAN INCORPORAÇÕES, torna público que requereu 
junto a Secretaria Municipal do Meio Ambiente a Licença 
de Operação - LO, do Ed. Península Square, localizado na 
Av. Jackson Kepler Lago, Qd. 08, Lote 01, Ponta D'areia, 
São Luís - MA, conforme Processo n' 120-19343/21.

Drive-thru em Paço do Lumiar imuniza 
idosos a partir de 60 anos contra Covid-19
Desde o início desta semana, o 
drive-thru de vacinação montado 
pelo governo do Estado, no 
estacionamento do Pátio Norte 
Shopping, está imunizando idosos 
que têm a partir de 60 anos e 
residem nos municípios de Paço 
do Lumiar e São José de Ribamar. 
O serviço já imunizou mais de 
5.194 pessoas, desde que foi 
iniciado em 29 de março.  
O ponto de imunização, que 
começou com a vacinação 
de idosos entre 70 e 74 anos 
no último dia 29 de março, é 
resultado da parceria entre o 
governo do Estado e as prefeituras 
de Paço do Lumiar e São José de 
Ribamar. O objetivo é acelerar 
o processo de vacinação nestes 
municípios, que fazem parte da 
Região Metropolitana.  
Ao todo, 337 pessoas de 70 a 74 
anos já foram beneficiadas, bem 
como outras 4.857 com idade 
entre 60 a 67 anos. Dos mais 
de 5 mil contemplados com a 
vacina contra a Covid-19, 3.246 
são oriundos de Paço do Lumiar 
e outros 1.948, de São José de 
Ribamar.  
A dona Rosilda Silva, de 60 
anos, disse estar se sentindo mais 
tranquila depois de ter tomado a 
primeira dose da vacina. “Eu me 
sinto aliviada. Com a vacina eu 
estou mais segura, mas mesmo 
assim continuarei usando a 
máscara porque é a recomendação 
que temos recebido”, 
compartilhou.  
Quem também recebeu a primeira 
dose foi a professora Lourdes 
Correia, de 61 anos. Segundo 
ela, o serviço está de parabéns. 
“Nota mil! Gostei! Só o fato de 

a gente não ter que enfrentar fila, 
nem ficar em pé, é maravilhoso”, 
afirmou.  
O drive-thru de vacinação no 
estacionamento do Pátio Norte 
Shopping, na Estrada de Ribamar 
(MA-201), funciona das 8h às 
16h, de segunda a sexta-feira. 
Para a vacinação, devem ser 
apresentados documento de 
identificação com foto, o cartão 
do SUS, o cartão de vacinação e o 
comprovante de residência. 
De acordo com o Marcos 
Grande, presidente da Empresa 

Maranhense de Serviços 
Hospitalares (Emserh), serviço 
que gerencia o drive-thru, o foco 
está na ampliação. “O drive-thru 
é uma estratégia pensada pelo 
governo do Estado para apoiar 
os municípios de São José de 
Ribamar e Paço do Lumiar, que 
estão na região metropolitana de 
São Luís, mas possuem menos 
estrutura que a capital. O objetivo 
é ampliar a vacinação, dando 
mais oportunidade aos moradores 
com um posto a mais e com mais 
vacinadores”, afirmou. 

SEGUNDA DOSE 

No momento da aplicação 
da vacina, a pessoa também 
recebe um cartão de imunização 
indicando qual tipo de 
imunológico foi utilizado, bem 
como o dia em que deverá tomar 
a segunda dose. A pessoa que 
tomar a vacina CoronaVac ou 
AstraZeneca como primeira dose, 
deverá retornar ao mesmo ponto 
de vacinação, conforme o dia 
agendado para que a segunda dose 
seja aplicada.

Drive-thru já imunizou mais de cinco mil pessoas em menos de um mês

SSP faz homenagem ao 
delegado Antônio Carlos 
Martins na sede 
da Polícia Civil
O secretário Jefferson Portela participou da 
inauguração de uma placa em memória do 
delegado Martins, falecida em janeiro

O secretário Jefferson Portela 
participou, na manhã dessa terça-
feira (13), da inauguração de uma 
placa em homenagem ao delegado 
Antônio Carlos Martins Júnior, 
que faleceu em janeiro deste ano. 
A cerimônia foi realizada na sede 
da Polícia Civil, que passará a 
ter o nome do delegado em sua 
homenagem.
O evento foi restrito e contou 
com a participação do secretário-
adjunto, Leonardo Diniz; do 
delegado-geral da Polícia Civil, 
André Gossain, entre outros 
servidores e foi realizado na data 
em que o delegado comemoraria 
aniversário.  
A cerimônia teve uma homenagem 

do delegado-geral, André Gossain, 
que reconheceu o trabalho 
realizado pelo delegado Antônio 
Martins, assim como a amizade 
que ambos construíram durante 
os anos em que trabalharam 
juntos na SSP, além das palavras 
religiosas do padre Robério, que 
durante anos atuou como capelão 
da Polícia Civil. 
O secretário Jefferson Portela 
também homenageou o delegado 
pelos anos de trabalho em que 
atuou na Secretária de Segurança. 
“Hoje (ontem), tivemos a 
instalação da placa que dá nome 
ao prédio, e essa cerimônia é 
uma justa homenagem a uma 
pessoa que serviu ao Sistema de 

Segurança Pública do Maranhão, 
como membro da Polícia Civil, 
com muito amor e compromisso 
cumprindo fortemente a sua 
missão constitucional. Martins 
foi um colega leal e trabalhador. 
Então vai para ele o meu 
reconhecimento como colega 
de trabalho, como dirigente da 
Secretária de Segurança e como 

cidadão”, afirmou. 
O delegado Antônio Carlos 
Martins Júnior trabalhou por 
mais de 20 anos na Polícia Civil, 
atuando na Delegacia de Roubos 
e Furtos e na Comissão de 
Combate ao Crime Organizado. 
Nos últimos anos, atuava como 
chefe do Centro de Inteligência da 
Secretária de Segurança.

Araújo Neto
OSVALDO PEREIRA ROCHA* 

Para honra e glória do Grande Arquiteto 
do Universo (Deus-Pai). Louvado seja 
Deus! Creio em Deus Pai, Deus Filho e 
Deus Espírito Santo. E sou devoto de Nossa 
Senhora de Fátima. “Não ofendam mais 
a Deus Nosso Senhor, que já está muito 
ofendido” (Nossa Senhora de Fátima).

Salvemos Vidas. Doe Sangue. Motoristas, não 
corram, não matem, não morram! Use máscara 
corretamente, mantenha as mãos limpas e 
mantenha distância das outras pessoas e, assim, 
evite a Covid-19 e salve sua vida e as dos 
outros.
Este artigo tem por objetivo fazer uma síntese 
do desembargador Raimundo Nonato Corrêa 
de Araújo Neto, conhecido apenas por Araújo 
Neto, meu conterrâneo de Pedreiras, Maranhão, 
bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela 
Universidade de Recife – PE em 1945. Foi 
promotor público (promotor de justiça) nas 
Comarcas de Itapecuru-Mirim, Caxias e São 
Luís – MA. 

Nomeado desembargador do Tribunal de Justiça 
do Maranhão em 1970. E em 1974 foi eleito 
presidente do supracitado Tribunal de Justiça. 
E foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral 
do Maranhão nos períodos de 07/03/1978 a 
24/06/1980 e de 30/06/1989 a 12/03/1981.
Em 2020 teve seu centenário celebrado em todo 
o Maranhão, principalmente em sua cidade 

natal, Pedreiras. 
Neste mesmo ano, este articulista foi 
distinguido e honrado com a Medalha do 
Centenário Desembargador Araújo Neto, pelo 
Decreto Legislativo nº 013, de 30/11/2020, 
assinado pelo presidente da Câmara Municipal 
de Pedreiras, vereador Bruno Curvina 
Rodrigues Cruz, em decorrência da aprovação, 
pela unanimidade dos senhores vereadores, 
do Projeto Legislativo nº 013, de 20/09/2020, 
assinado pelo vereador Filemon de Carvalho 
Krause Neto e outros. 
Viva a Pátria Amada, Brasil! Viva o Estado do 
Maranhão, com sua querida capital, São Luís, 
Cidade Cultural Patrimônio da Humanidade! 
Viva a cidade de Pedreiras – MA, a eterna 
Princesa do Mearim! E viva a Instituição 
admirável Maçonaria!
Roga ao Grande Arquiteto do Universo para 
que nos ilumine e guarde.

*COLABORADOR, REGISTRO DRT/MA Nº 
53. CIDADÃO NATURAL DE PEDREIRAS, 

MARANHÃO E HONORÁRIO DE SÃO LUÍS 
– MA (DECRETO LEGISLATIVO 031, DE 

12/12/2000, ENTREGUE SOLENEMENTE EM 
26/04/2001). GRÃO-MESTRE “AD VITAM” 
DO GOEMA E GRANDE INSPETOR GERAL, 

GRAU 33.

Cerimônia de inauguração da placa em homenagem ao delegado 
Antônio Martins

RUY BARROS

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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