
S Ã O  L U Í S  –  M A R A N H Ã O  |  S Á B A D O  |  2 1  D E  A G O S T O  D E  2 0 2 1  |  J O R N A L  P E Q U E N O

11
redacao@jornalpequeno.com.br | www.jornalpequeno.com.br

Geral

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA UFMA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (PRESENCIAL)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A Diretoria da Associação dos Amigos da UFMA (AAU-
FMA), no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 
CONVOCA seus Associados para Assembleia Geral Or-
dinária, a se realizar no dia 24 de Agosto de 2021, às 
09h00, em primeira convocação; em segunda convo-
cação, após quinze minutos, com um quinto do to-
tal de Associados, e, em terceira convocação, após 
quinze minutos, com qualquer número de Associados 
presentes, no Auditório de Multimídia de Pós-Graduação, 
CEB VELHO – Cidade Universitária (UFMA), Bacanga,  
com o objetivo de constituir a Comissão Especial  para a 
elaboração das Normas Eleitorais, com vistas à Eleição da 
Diretoria e o Conselho Fiscal ( Gestão 2021-2024) desta 
Entidade .

São Luís, 16 de Agosto de 2021
Domingos Ferreira da Silva

Presidente

Republicado, neste veículo de informação, por incorreção!

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA, por meio da Sec. 
M. de Saúde torna público, para conhecimento dos interessados 
que fará realizar, licitação na modalidade PREGÃO ELETRONI-
CO 047/2021, do tipo menor preço para Contratação de empresa 
especializada para Aquisição de Equipamentos e Materiais Per-
manentes para Informatização das Equipes de Saúde da Famí-
lia e Equipes de Atenção Primária, por meio da implementação 
de Prontuário Eletrônico – PEC, de acordo com a Portaria de 
nº 3.393, de 11/12/2020, atender as necessidades da Sec. M. 
de Saúde do Município, por meio de registro de preços, no dia 
10/09/2021 às 10:00 horas, através do uso de recursos da tecno-
logia 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 endere-
ço https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimen-
tos adicionais no mesmo endereço eletrônico. Coelho Neto - MA, 
18 de agosto de 2021. Josely Maria Silva Almeida – Secretária 
Municipal de Saúde.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Diretoria do SINDUEMA- SSind do ANDES-SN, de acordo com 
o art. 41 do seu Regimento Interno, convoca Assembleia Geral 
de Eleição por vídeo conferência para a escolha da nova Dire-
toria para o Biênio 2021-2023, a ocorrer no dia 30 de agosto às 
19h:00, conforme link a ser informado por e-mail e whatsapp e de 
acordo com a pauta abaixo:
a)Indicação da comissão eleitoral;
b)Inscrição das Chapas para Diretoria do SINDUEMA-SSind do 
ANDES-SN;
c)Apuração e Proclamação dos Resultados;
d)Posse dos Eleitos;
e)Outros.

São Luís, 15 de agosto de 2021
 JOÃO COELHO SILVA FILHO

Presidente do SINDUEMA-SSind do ANDES-SN

A Universidade Estadual do Maranhão - Uema, por meio da Pró-Reitoria de Graduação - PROG/UEMA, 
torna público para conhecimento dos interessados, que se encontrará disponível no endereço eletrônico 
www.uema.br e publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão, o Edital nº 214/2021-PROG/UEMA, 
a ser divulgado no dia 23 de agosto de 2021, que trata das normas e instruções para matrícula e 
rematrícula dos estudantes veteranos, readmitidos, transferidos, graduados e núcleo comum, para o 
segundo semestre de 2021.2, cujo período dar-se-á de 30 de agosto a 3 de setembro de 2021, conforme 
cronograma expresso no Quadro 1 a seguir. Quadro 1 - Cronograma de matrícula e rematrícula dos 
estudantes veteranos, readmitidos, transferidos, graduados e núcleo comum, para o segundo semestre 
de 2021.2.

São Luís - MA, 20 de agosto de 2021

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA

AVISO DE EDITAL Nº 213/2021-PROG/UEMA 
MATRÍCULA E REMATRÍCULA DE ESTUDANTES VETERANOS,

READMITIDOS, TRANSFERIDOS, GRADUADOS E NÚCLEO COMUM 2021.2

Matrícula e rematrícula de estudantes veteranos, readmitidos e núcleo comum para o 
segundo semestre de 2021.2.

Matrícula de candidatos transferidos e graduados (portador de diploma) aprovados 
em processo seletivo para a primeira entrada (2021.1), conforme relações nominais 
disponíveis nos links abaixo:

a) Relação nominal de candidatos classificados – Processo Seletivo – Transferências 
– Interna e Externa e de Portador de Diploma de Curso Superior – Modalidade 
Presencial – 2021: 
https://www.uema.br/wp-content/uploads/2021/08/ClassificadosTP2021.pdf

b) Relação Nominal de Candidatos Classificados no Processo Seletivo Exclusivo Para 
o Curso de Medicina Veterinária Bacharelado: 
https://www.uema.br/wp-content/uploads/2021/08/classificadosPT2021_0125.pdf

Rematrícula de estudantes veteranos retardatários para o segundo semestre de 
2021.2.

Início do período letivo do segundo semestre de 2021.2.

Dias
30/8/2021
a 3/9/2021

Dia 6/9/2021

Dia 14/9/2021

Profa. Dra. Fabíola de Jesus Soares Santana
Pró-Reitora Adjunta de Graduação

Prof. Dr. Gustavo Pereira da Costa
Reitor

Em Itapecuru, Brandão anuncia obras de 
pavimentação; e em Bequimão, vistoria 
obras da ponte sobre o Rio Pericumã
O vice-governador Carlos 
Brandão realizou, nessa sexta-
feira (20), mais uma agenda 
institucional com participação em 
inauguração, vistoria e anúncio 
de obras nos municípios de 
Itapecuru-Mirim e Bequimão, 
a 108 km e 75 km de São Luís, 
respectivamente. 
No último dia 21 de julho, data 
de 151 anos de emancipação 
de Itapecuru-Mirim, a cidade já 
havia contado com a presença 
do vice-governador, que esteve 
vistoriando obras da rodoviária 
municipal, inaugurando duas 
fábricas de blocos sextavados de 
concreto, realizando assinatura de 
acordo de cooperação técnica para 
execução do MaratoninhaMaker e 
inaugurando um centro multimídia 
na Biblioteca do Sesi.  
Desta vez, o momento foi de 
participar da inauguração da 
rodoviária José Arimatea Costa 
Júnior, localizada no povoado 
Entroncamento. A obra consistiu 
em ampla reforma realizada pela 
Prefeitura de Itapecuru-Mirim, 
com emenda do deputado federal 
Gastão Vieira e recursos federais. 
Para o prefeito Benedito Coroba, a 
obra é um ganho não apenas para 
o município, mas para o estado, 
em razão da rodoviária estar 
situada na BR-135. 
“Alegria de poder repactuar esta 
obra com a Caixa Econômica 
e o Ministério do Turismo, e 
fazermos uma contrapartida de 
R$ 250 mil do tesouro municipal 
e entregar hoje com muita alegria 
esta obra significativa à população 
de Entroncamento, de Itapecuru 
e do Maranhão, considerando 
que estamos na BR-135”, disse 
Coroba. 
Sobre a participação do vice-
governador na inauguração, o 
prefeito ressaltou que foi um 
pedido do próprio Brandão, que 
fez questão de estar presente em 
um momento especial para a 
cidade. 
“Eu disse em nosso último 
encontro, em Presidente Dutra, 
que eu não conhecia pessoalmente 
Carlos Brandão, mas quando 
nos avistamos pela primeira vez, 

vi em Carlos Brandão muitas 
qualidades excepcionais em um 
político. É um homem humilde, 
do interior do Maranhão, é um 
homem sensível. No aniversário 
da cidade, ele me fez uma 
solicitação: ‘Coroba, quero vir 
na inauguração da rodoviária 
de Entroncamento’. E nós 
procuramos uma agenda para que 
ele estivesse aqui hoje”, relatou. 
A oportunidade também serviu 
para Brandão anunciar o início 
de uma obra de pavimentação 
asfáltica na cidade, com 
investimento de R$ 3 milhões. 
“Um dia de alegria para 
todos nós que conhecíamos a 
importância dessa rodoviária 
que há mais de 10 anos esperava 
ser concluída. Momento este 
que nós aproveitamos também 
para anunciar várias parcerias 
do governo do Estado com o 
Município, como a pavimentação 
de vias urbanas”, antecipou 
Brandão. 
Sobre essa pavimentação, o 

secretário de Estado das Cidades e 
Desenvolvimento Urbano, Márcio 
Jerry, comunicou o início das 
obras. 
“Hoje (ontem), a gente veio 
aqui não apenas falar mais sobre 
essa obra, mas para iniciá-la. 
Estamos hoje iniciando, através da 
Secretaria das Cidades, uma obra 
de pavimentação asfáltica, com 
investimento de R$ 3 milhões, 
para ajudar no melhoramento das 
vias urbanas daqui do município 
de Itapecuru”.
PONTE CENTRAL-
BEQUIMÃO
Já em Bequimão, com 
investimento de aproximadamente 
R$ 180 milhões, foram feitas 
vistorias nas obras da ponte 
Central-Bequimão que vai ligar os 
municípios de Bequimão e Central 
do Maranhão. O orçamento 
da ponte de 589 metros de 
comprimento também inclui áreas 
de acesso.  
O secretário de Estado da 

Infraestrutura (Sinfra), Clayton 
Noleto, explicou que a atual etapa 
- lançamento das vigas sob as 
fundações – é a última para que a 
construção seja realizada. 
“É a última etapa, agora vamos 
avançar para a construção. É 
uma espera de 50 anos sendo 
encerrada, mais uma lenda 
desmistificada pela administração 
Flávio Dino e Carlos Brandão, e 
nós sabemos que o povo, aqui da 
Floresta dos Guarás, da Baixada 
Maranhense e do Litoral Norte 
Ocidental de todo o estado, está 
muito contente com a realização 
desse grande empreendimento”, 
afirmou Noleto. 
O prefeito de Bequimão, João 
Martins, que fez parte da comitiva 
que vistoriou as obras, pontuou 
sobre a importância da construção 
da ponte sobre o rio Pericumã. 
“Nós temos absoluta certeza que 
isso vai representar um recorte 
temporal para essa região: o antes 
e o depois dessa ponte”.

Fenapro lança serviço para apoiar 
órgãos e empresas públicas na 
construção de novos editais públicos
Denominado “Conteúdo de Orientação à Administração Pública 
sobre Licitações de Serviços Publicitários”, novo serviço também 
ajuda a orientar as agências de publicidade, reunindo em uma 
plataforma amplo conteúdo sobre as licitações públicas 

Com o objetivode melhorar o ambiente das 
licitações públicas, que envolvem as agências 
de propaganda em todo o País, o Sistema 
SINAPRO/FENAPRO lança um projeto, 
em formato de ‘hub’, que reúne uma série de 
materiais para dar suporte a todos os processos 
que devem ser seguidos em uma licitação 
pública. 
“Estamos reunindo os diversos conteúdos 
disponíveis em uma plataforma para facilitar 
as consultas e, principalmente melhorar o 
ambiente licitatório, e isto será uma importante 
referência para melhorar a atuação de todas as 
partes envolvidas nos processos licitações”, 
contou Daniel Queiroz, presidente da Fenapro, 
ao destacar que “este é mais um serviço que 
o Sistema Sinapro/Fenapro disponibiliza para 
mercado a fim de orientar a administração 
pública, as empresas estatais e agências de 
publicidade sobre licitações de serviços 
publicitários”.
Denominado “Conteúdo de Orientação à 
Administração Pública sobre Licitações de 
Serviços Publicitários”, o conteúdoapresenta 
os diversos formatos de licitações públicas, 
incluindo modelos de editais, guias, manuais e 
vídeos que trazem explicações sobre leis, assim 
como o passo a passo do processo licitatório – 
desde a elaboração de editais até a contratação 
dos serviços.
A aba “Modelo de Editais” contempla exemplos 
de minutas de edital elaboradas pela SECOM/
PR (Secretaria de Comunicação da Presidência 
da República), com os procedimentos que 
devem ser adotados nos processos licitatórios 
do Poder Executivo Federal e que são utilizados 
em âmbitos municipal e estadual. São diversos 

exemplos, que visam auxiliar os órgãos e 
as entidades na contratação de serviços de 
publicidade, prestados por intermédio de agência 
de propaganda, nos termos das leis vigentes.
Em ‘Conteúdos sobre Licitações’, são 
disponibilizados dois importantes materiais: 
o “Manual Descomplicando a elaboração de 
editaispara licitações de serviços publicitários”, 
elaborado pela advogada Dra. Helena Zoia, 
e que é uma importante ferramenta para 
auxiliar na elaboração dos editais e para o 
trabalho das comissões de licitações, sendo um 
instrumento efetivo para evitar a ocorrência de 
irregularidades na aplicação das leis em vigor; 
e o “Guia de orientação sobre Licitações”, 
elaborado pelo Dr. Paulo Gomes de Oliveira 
Filho, advogado e especialista no tema, que visa 
orientar a administração pública, as empresas 
estatais e agências de publicidade sobre 
licitações de serviços publicitários.
Na sessão de “Vídeos Explicativos”os agentes 
públicos e agências encontram uma série de 
vídeos com especialistas em publicidade pública 
e contratos administrativos que esclarecem as 
principais dúvidas na elaboração de editais e 
contratos. 
Além de todas essas informações, a plataforma 
traz ainda as legislações aplicadas nas licitações 
públicas, as quais incluem leis, decretos, 
resoluções e normas. 
Para facilitar o acesso e o entendimento 
dos processos, o Sistema Sinapro/Fenapro 
está disponibilizando os materiais para 
download como forma de dar mais acesso ao 
conhecimento e permitir um ambiente ainda 
mais transparente para as licitações públicas do 
setor.

Prefeito Coroba e Carlos Brandão, durante inauguração da rodoviária municipal de Entroncamento

Cidelândia 
Diretora impede estudantes 
de assistirem aulas por não 
terem sapato preto 
Em Recomendação emitida ontem, 20, o Ministério Público 
do Maranhão questionou a atitude da diretora da Escola 
Ezequiel Garcia, Clean Gomes Costa das Chagas, que está 
impedindo alunos de assistirem às aulas por não usarem 
sapato preto. 
O promotor de justiça Tiago Quintanilha Nogueira 
recomendou à diretora que se abstenha de impedir o acesso 
dos alunos que não estejam usando o uniforme escolar, 
sem prejuízo de, eventualmente, tomar outras medidas 
disciplinares proporcionais ao descumprimento das normas 
escolares. 
No documento, o titular da 2ª Promotoria de Justiça de 
Açailândia, da qual Cidelândia é termo judiciário, destaca 
que, ao responder às informações requisitadas pelo MPMA, 
a diretora não negou a conduta de mandar os alunos sem 
sapato preto de volta para casa. 
Embora tenha acertado previamente com os pais e 
responsáveis os detalhes da padronização do uniforme 
escolar, também foi combinado que os estudantes poderiam 
ir para a escola mesmo se não tivessem o uniforme 
completo. Porém, ao chegarem na escola, eram mandados 
de volta para casa. 
O representante do Ministério Público, na Recomendação, 
destacou que não há plena dignidade sem educação e o art. 
205 da Constituição Federal estabelece que “a educação, 
direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho”. 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional dispõe 
que “o ensino será ministrado com base no princípio da 
igualdade de condições para o acesso e permanência na 
escola”. 
No mesmo sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente 
estabelece que a criança e o adolescente têm direito à 
dignidade e ao respeito como pessoas em processo de 
desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos 
e sociais, e o direito ao respeito consiste na inviolabilidade 
da integridade física, psíquica e moral do adolescente. 
“As normas regimentais escolares são hierarquicamente 
inferiores à legislação constitucional e infraconstitucional”, 
afirmou, na Recomendação, Tiago Quintanilha.

JÚNIOR FOICINHA
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AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 021/2021. Pro-
cesso Administrativo nº 01.01.0353.2021 – Secretaria Municipal 
de Educação. Objeto: Contratação de empresa especializada na 
execução dos Serviços de Reforma do Jardim de Infância Luís 
Rocha Junior de interesse da Secretaria Municipal de Educa-
ção; Abertura: 08/09/2021 às 08:30hs, forma de execução indireta, 
no regime de empreitada por menor preço global. O Edital se encon-
tra a disposição para consulta no Mural de Contratações Públicas – 
SACOP. E também poderão fazer a consulta gratuita ou retirada, na 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, mediante entrega de 02 
(duas) resmas de Papel A4, no Setor de Licitações e Compras locali-
zado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro, no horário das 08:00 
às 12:00 horas. Base Legal: Lei Federal n” 8.666/1993, Lei Comple-
mentar n° 123/2006 e demais normas atinentes à espécie. Chapadi-
nha/MA. 19/08/2021. Luciano de Souza Gomes-Presidente/CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 022/2021. Pro-
cesso Administrativo nº 01.01.0316.2021 – Secretaria Municipal de 
Educação. Objeto: Contratação de empresa especializada na exe-
cução dos Serviços de Reforma e ampliação da Pré - Escola 
Jota Coutinho de interesse da Secretaria Municipal de Educa-
ção; Abertura: 08/09/2021 às 14:00hs, forma de execução indireta, 
no regime de empreitada por menor preço global. O Edital se encon-
tra a disposição para consulta no Mural de Contratações Públicas – 
SACOP. E também poderão fazer a consulta gratuita ou retirada, na 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, mediante entrega de 02 
(duas) resmas de Papel A4, no Setor de Licitações e Compras locali-
zado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro, no horário das 08:00 
às 12:00 horas. Base Legal: Lei Federal n” 8.666/1993, Lei Comple-
mentar n° 123/2006 e demais normas atinentes à espécie. Chapadi-
nha/MA. 19/08/2021. Luciano de Souza Gomes-Presidente/CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO A Prefeitura Municipal de Coelho Neto - 
MA, por meio da Sec. M. de Saúde torna público, para conhecimento 
dos interessados que fará realizar, licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRONICO 047/2021, do tipo menor preço para Contratação de 
empresa especializada para Aquisição de Equipamentos e Materiais 
Permanentes para Informatização das Equipes de Saúde da Família e 
Equipes de Atenção Primária, por meio da implementação de Pron-
tuário Eletrônico – PEC, de acordo com a Portaria de nº 3.393, de 
11/12/2020, atender as necessidades da Sec. M. de Saúde do Municí-
pio, por meio de registro de preços, no dia 10/09/2021 às 10:00 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 endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.
br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço eletrônico. Coe-
lho Neto - MA, 18 de agosto de 2021. Josely Maria Silva Almeida 
– Secretária Municipal de Saúde.

PRFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021, 
REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2021. O Município de Cururupu (MA), 
através da secretaria municipal de administração, fazenda e planejamento, 
por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, avisa aos interes-
sados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Mo-
dalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: 
Menor Preço Global, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Decretos 
nº 7.892/2013 e nº 10.024/2019, subsidiariamente as disposições da Lei nº 
8.666/93, suas alterações. Objeto: FUTURA E EVENTUAL CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITA-
LIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CURURUPU - MA. Data e horário 
do início da disputa: 9h:30min do dia 03/09/2021. Site para realização do Pre-
gão: www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas es-

pecializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualifi-
cação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações 
poderão ser obtidas no site do LICITANET e no site da prefeitura municipal de 
Cururupu, www.cururupu.ma.gov.br, e também nos dias de expediente das 
08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de Cururupu - MA, 
onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia. Dúvidas 
e esclarecimentos, e-mail: cpl.cururupuma@gmail.com. Cururupu - MA, 19 
de agosto de 2021. GENILDE MATOS MAIA- Secretária Municipal de 
Administração, Fazenda e Planejamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR 
NUNES FREIRE/MA

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PÚBLICA PRE-
GÃO PRESENCIAL SRP 017/2021  O município de Governador 
Nunes Freire, Estado do Maranhão, através da C, torna público aos 
interessados que, por motivos de força maior a licitação em epígrafe, 
objetivando o Registro de Preços para a futura e eventual Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços e realização de pesqui-
sa epidemiológica com exames complementares baseado no guia nacio-
nal de vigilância epidemiológica, visando monitorar a ocorrência das 39 
doenças relacionadas no guia, com foco principal em COVID-19, com 
aplicação de exames laboratoriais em domicílio (HOME CARE) a serem 
realizados nos moradores da cidade, relatório de conclusão impresso e 
assinado por todos os responsáveis técnicos e disponibilizado em site 
na internet, com acesso por meio de login e senha que permita filtrar o 
conteúdo por sexo, idade e cor, já devendo estar incluso hospedagem e 
demais taxas referente ao banco de dados pelo período de um ano, de 
interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento/FMS, com 
abertura prevista para o dia 25 de agosto de 2021 às 09h00min. fica 
Adiada para o dia 02 de setembro de 2021 às 09h00min, Governador 
Nunes Freire, 19 de agosto de 2021. Ângela Maria Rabelo de Sousa – 
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento/FMS. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO CONCOR-
RÊNCIAPÚBLICA Nº 002/2020 - CPL A CPL informa aos par-
ticipantes da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2020 – CPL, 
Com fundamentos no Parecer Técnico, e após análise feita por esta 
Comissão acerca das documentações recebidas, declaramos que a 
empresa M. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA, atendeu to-
dos os requisitos solicitados no Edital, motivo pelo qual esta Comis-
são declara a referida empresa HABILITADA. As demais empresas, 
PISTOLATO MIRA COLETA URBANA E LOCAÇÃO LTDA e 
SUMA BRASIL – SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIEN-
TE S.A., por não atender todos os requisitos solicitados no edital, esta 
Comissão declara-as INABILITADAS. Nos termos do art. 109 da Lei 
8.666/93, abra-se o prazo legal para em querendo a licitante interponha o 
recurso cabível e posteriores contrarrazões, estando os motivos nos autos 
a disposição das licitantes. Transcorridos os prazos legais e não haven-
do a interposição de recursos, fica designada a sessão para abertura das 
propostas de preços para o dia 31 de agosto de 2021 às 09:00 horas, no 
auditório da SEMED. OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para execução de serviços de Limpeza Pública no município de Impera-
triz – MA. Francisco Sena Leal – Presidente da CPL.

AVISO DE ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2021 
A Comissão Permanente de Licitação de Imperatriz – MA, torna 
público o EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2021. OB-
JETO: Contratação de serviços de terceiros, de natureza con-
tinuada, para o Fornecimento de Alimentação (Coffee Break, 
Marmitex e Refeição Self Service), destinados a atender as neces-
sidades da Sede da Secretaria Municipal de Saúde, SAMU, UPA 
SÃO JOSÉ e Vigilância em Saúde. ABERTURA: 03 de setembro 
de 2021 às 10:00h (dez horas). CÓDIGO UASG: 453204. TIPO 
DE LICITAÇÃO: Menor Preço por Item. INFORMAÇÕES: Rua 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2021

ORGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto
Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 160/17, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto
Federal nº 8.538/15, Decreto Federal nº 7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que
couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO:
Registro de Preços para futura aquisição de veículos e acessório (capacete) para
fortalecimento das ações de prevenção, controle e eliminação da malária e ações de
vigilância da leishmaniose visceral e doença de chagas, conforme Portaria nº 3.775, do
Ministério da Saúde que visa atender as necessidades do serviço de Vigilância em Saúde no
município de Caxias-MA. ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde. LOCAL/SITE:
www.portaldecompraspublicas.com.br. DATA: 03/09/2021. HORÁRIO: 10h:00min (DEZ
HORAS). EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico:
www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio
da Comissão Central de Licitação, situado Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma
(Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima), no horário das 08h00min (oito horas)
às 13h00min (treze horas).

Caxias (MA), 18 de agosto de 2021.
OTHON LUIZ MACHADO MARANHÃO

Presidente da Comissão Central de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA, por meio da Sec. M. de Saúde
torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, licitação na
modalidade PREGÃO ELETRONICO 047/2021, do tipo menor preço para Contratação de
empresa especializada para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para
Informatização das Equipes de Saúde da Família e Equipes de Atenção Primária, por meio
da implementação de Prontuário Eletrônico - PEC, de acordo com a Portaria de nº 3.393,
de 11/12/2020, atender as necessidades da Sec. M. de Saúde do Município, por meio de
registro de preços, no dia 10/09/2021 às 10:00 horas, através do uso de recursos da
tecnologia da informação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo
presidida pela Pregoeira desta Prefeitura. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis
na pagina web endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos
adicionais no mesmo endereço eletrônico.

Coelho Neto - MA, 18 de agosto de 2021.
JOSELY MARIA SILVA ALMEIDA
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 10/2021

A Prefeitura Municipal de Grajaú - MA, através da Comissão Permanente de
Licitações, torna público que realizará no dia 09 de setembro de 2021, as 08h30min, na
sala da Comissão Permanente de Licitação/CPL, situada na Rua Patrocínio Jorge (Grota da
Luz), nº 63, Bairro Centro, nesta Cidade, na modalidade Tomada de Preços, tipo Menor
Preço, sob regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
RESPONSÁVEL PELA CONCLUSÃO DA OBRA DA CRECHE JOANA BATISTA (PROJETO
CONVENCIONAL TIPO 1), conforme Projeto Básico em anexo, na forma da 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, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas onde poderão
ser consultados e adquirido gratuitamente no portal da transparência
http://transparencia.grajau.ma.gov.br/, no mural de licitações do Sacop-MA maiores
informações, bem como pedidos de esclarecimento e impugnação poderão ser feitos
através do e-mail: cpl-grajau@hotmail.com.

Grajaú - MA, 20 de agosto de 2021.
OSVALDO SILVA DA COSTA

Presidente da CPL
.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 96/2021 - FUNDEB

RESENHA DE CONTRATO Nº 096/2021 - KIT DE LIVROS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
043/2021. PARTES: MUNICÍPIO DE IGARAPÉ GRANDE - MA (FUNDO DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO - FUNDEB) e a empresa A.E.F CAMPELO. OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de
Livros Didáticos para Educação Infantil da "COLEÇÃO TIC-TAC - É TEMPO DE APRENDER -
INTEGRADO" em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Educação de Igarapé
Grande/MA, em conformidade com o Anexo I do Edital, decorrente de Inexigibilidade de
Licitação. DATA DA ASSINATURA: 14 de julho de 2021. BASE LEGAL: Lei n.º 10.520/2002,
dos Decretos Federais nº 7.892/2013 e 10.024/2019, da Lei Complementar n.º 123/2006
alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e
de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame. VALOR DO CONTRATO: R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais). ASSINATURAS: P/ CONTRATANTE: Shirliane Monteiro de Lima
Sampaio, Secretária Municipal de Educação. P/ CONTRATADA: Francisca de Sousa Santos,
Representante legal - A.E.F CAMPELO, Igarapé Grande - MA, 14 de julho de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2021- SRP

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Imperatriz torna
público Ata de Registro de Preços, referente ao Processo Administrativo nº
02.08.00.01/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇ ÃO
DE SERVIÇOS DE FORMA, CONTÍNUA, DE MÃO DE OBRA AUXILIAR, PARA PRESTAREM
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS E REFORMAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS
PÚBLICOS, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES DESCRITOS NO ANEXO I DESTE
TERMO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- SEMED. Fundamentação: art. 15 § 2° da Lei 8.666/93 e Decreto Municipal n° 025/2013.
Dos Preços Registrados: menor preço global. PREGÃO ELETRÔNICO n° 007/2021 Detentor:
ARCOS SERVIÇOS URBANOS EIRELI. Inscrita no CNPJ: 07.477.752/0001-97. Valor total da
Ata: R$ 5.220.432,00 Vigência: 12 (dose) meses. Data da Assinatura: 13 de maio de 2021.
A peça completa encontra-se em:
h t t p : / / s t i . i m p e r a t r i z . m a . g o v . b r / m e d i a / e d i c t s / f i l e s / e d i c t / 3 0 . _ AT A _ D E _ R EG I S T R O _ D E _ P R ECO.
pdf .Shamara Gomes de Sousa Leal - Superintendente de Registro de Preços.

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021 - SRP

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Imperatriz torna
público Ata de Registro de Preços, referente ao Processo Administrativo nº
02.10.00.005/2021. OBJETO: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO E TUBOS PEAD PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL
A SEREM EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Fundamentação: art. 15 § 2° da Lei 8.666/93 e Decreto Municipal n° 025/2013. Dos
Preços Registrados: menor preço por item. PREGÃO ELETRÔNICO n° 009/2021 Detentor:

CONSTRUTORA PLANALTINA LTDA. Inscrita no CNPJ: 18.587.494/0001-18. Detentor:
CONSTRUTORA GABRIEL EIRELI. Inscrita no CNPJ: 37.887.818/0001-88. Detentor: X1
EMPREENDIMENTOS EIRELI. Inscrita no CNPJ: 39.145.885/0001-52. Valor total da Ata: R$
6.539.556,00 Vigência: 12 (dose) meses. Data da Assinatura: 30 de março de 2021.A peça
completa encontra-se em:
h t t p : / / s t i . i m p e r a t r i z . m a . g o v . b r / m e d i a / e d i c t s / f i l e s / e d i c t / 1 1 . _ AT A S _ D E _ R EG I S T R O _ D E _ P R ECO
.pdf
http://sti.imperatriz.ma.gov.br/media/edicts/files/edict/12._ADEN D O _ A S _ AT A S _ D E _ R EG I S T R
O_DE_PRECO.pdf .Shamara Gomes de Sousa Leal - Superintendente de Registro de
Preços.

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2021 - SRP

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Imperatriz torna
público Ata de Registro de Preços, referente ao Processo Administrativo nº
02.19.00.5051/2020. OBJETO: Aquisição eventual e futura de dietas especiais,
suplementos e formula infantil para atender as demandas do HMI e HII da SEMUS.
Fundamentação: art. 15 § 2° da Lei 8.666/93 e Decreto Municipal n° 025/2013. Dos
Preços Registrados: menor preço por item. PREGÃO ELETRÔNICO n° 006/2021 Detentor:
DELIVERY PRODUTOS MEDICOS E NUTRICIONAIS EIRELI. Inscrita no CNPJ: 00.968.304/001-
47. Detentor: NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA. Inscrita no CNPJ:
12.401.269/0001-69. Detentor: BB MEDICA HOSPITALAR LTDA. Inscrita no CNPJ:
23.523.598/0001-07. Detentor: I N BEZERRA PAULINO EIRELI. Inscrita no CNPJ:
23.994.837/0001-07. Detentor: INSTRUMED INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALA R ES
EIRELI. Inscrita no CNPJ: 24.626.549/0001-54. Valor total da Ata: R$ 1.840.470,72
Vigência: 12 (dose) meses. Data da Assinatura: 11 de maio de 2021.

A peça completa encontra-se em:
h t t p : / / s t i . i m p e r a t r i z . m a . g o v . b r / m e d i a / e d i c t s / f i l e s / e d i c t / 2 2 . _ AT A S_DE_REGISTROS_DE_PRECO.pdf .

SHAMARA GOMES DE SOUSA LEAL
Superintendente de Registro de Preços.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 188/2020. PARTES: Município de
Itapecuru Mirim - MA e a Empresa VIRTCOM Empreendimentos Eireli. OBJETO: Aditivo de
Prazo. DATA DA ASSINATURA: 20/08/2021. VIGÊNCIA: 24/08/2021 a 24/04/2022. BASE
LEGAL: Lei nº 8.666/93 e TP nº 010/2020. ASSINATURAS: p/CONTRATANTE: Luciano da Silva
Nunes -Secretário Municipal da Receita, Orçamento e Gestão. p/CONTRATADO: Carlos
Eduardo Brito Fialho/Representante Legal. Itapecuru-Mirim/MA, 20 de agosto de 2021.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2020. PARTES: Município de
Itapecuru Mirim - MA e a Empresa VIRTCOM Empreendimentos Eireli. OBJETO: Aditivo de
Prazo. DATA DA ASSINATURA: 20/08/2021. VIGÊNCIA: 24/08/2021 a 24/04/2022. BASE
LEGAL: Lei nº 8.666/93 e TP nº 009/2020. ASSINATURAS: p/CONTRATANTE: Luciano da Silva
Nunes -Secretário Municipal da Receita, Orçamento e Gestão. p/CONTRATADO: Carlos
Eduardo Brito Fialho/Representante Legal. Itapecuru-Mirim/MA, 20 de agosto de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2021 - SRP

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima
Campos, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto
Municipal nº 20 02 001/2017, Decreto Municipal n° 021/2020, Lei Complementar n°
123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Complementar n° 155/2016,
aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores e demais legislações pertinentes, fará realizar no dia 06 de setembro de 2021,
às 14:00hs (quatorze horas), horário de Brasília, no site:
www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº
038/2021, para registro de preços, do tipo menor preço, objetivando a eventual
contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de veículo 0km, (passeio), de
interesse desta Administração Pública Municipal, de acordo com o Edital e Anexos. O edital
e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço Av. JK, s/nº, Centro, Cep
65.728-000, Lima Campos-MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às
12:00hs (doze horas), no endereço eletrônico deste poder executivo
(www.limacampos.ma.gov.br), e no site www.portaldecompraspublicas.com.br onde
poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço
supra e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.

Lima Campos (MA), 19 de agosto de 2021.
LÍSIA WADNA MOREIRA MELO VIEIRA

Secretária Municipal de Administração e Finanças

AVISO DE REVOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2021

O Município de Lima Campos, Estado do Maranhão, através da Prefeita
Municipal, no uso de suas atribuições legais e considerando as razões de interesse público,
decide REVOGAR a TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021, sob a forma de execução indireta e
regime de empreitada por preço global do tipo menor preço, tendo por objeto a
contratação de empresa para execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais,
conforme Convênio CV nº. 8.319.00/2020 (SICONV nº 907092), celebrado entre a
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e
o Município de Lima Campos/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura,
Urbanismo e Trânsito, pelos motivos de fato e de direito expostos nos autos do processo.
De início, ressalta-se que a revogação está fundamentada no art.49 da Lei Federal nº
8666/93, na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, e previsto ainda no item 19.1 do
Edital da presente licitação. A revogação de licitações utilizando-se de juízo de
discricionariedade, levando em consideração a conveniência do órgão licitante em relação
ao interesse público, é medida perfeitamente legal, consoante doutrina e jurisprudência
sobre o assunto. Assim, por razões de conveniência, oportunidade e verificando que o
interesse público poderá ser satisfeito de uma forma mais adequada, incumbe ao órgão
licitante revogar a licitação. Esclarecimentos adicionais pelo telefone (0**99) 3646-1112.

Lima Campos-MA, 19 de agosto de 2021.
DIRCE PRAZERES RODRIGUES

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2021 - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2021.
O MUNICÍPIO DE LORETO -MA, através da Prefeitura Municipal de Loreto,

torna público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal
nº 012/2017, Decreto Federal n° 10.024/2019, Lei Complementar n° 123/2006 alterada
pela Lei Complementar n° 147/2014, aplicando-se subsidiariamente as disposições da
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes, fará
realizar no dia 08 de setembro de 2021, às 09:00hs (nove horas), horário de Brasília,
no site: https://licitanet.com.br/, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº
016/2021, para registro de preços, do tipo menor preço, objetivando a Eventual
contratação de pessoa jurídica do ramo para prestação de serviços de locação de
veículos com condutor, para atender o Transporte Escolar do Município de Loreto/MA .
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