
PR2021_07_CLHO_02080. Pág 128



PR2021_07_CLHO_02080. Pág 129



21D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS                                                             QUARTA - FEIRA, 18 - AGOSTO - 2021

contratação de empresa especializada em locação de veículos para 
o Transporte Escolar (ônibus, micro-ônibus e van), de interesse da 
Secretaria Municipal de Educação, conforme termos e condições 
constantes no Termo de Referência. O recebimento das propostas, 
abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, 
no endereço: www. Comprasgovernamentais.gov.br - código UASG: 
980745, horário oficial de Brasília - DF, conforme segue: a sessão 
pública se iniciará às 09 horas do dia 30 de agosto de 2021. TIPO 
DE LICITAÇÃO: Menor Preço global por lote. BASE LEGAL: Lei 
nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 
02/2021, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e 
alterações, Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações e subsidiaria-
mente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas al-
terações. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital está disponibilizado, 
na íntegra, no endereço eletrônico: www.cajapio.gov.br, e também 
poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da situada na Rua Manoel 
Mendonça, nº. 180, Centro, Cajapió-MA, no horário das 08h00min 
(oito horas) às 13h00min (treze horas). Cajapió–MA, 04 de agosto de 
2021.Célia Regina Pereira Reis.Pregoeira Oficial.

AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021 – 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.167/2021.O MUNICÍPIO 
DE CAJAPIO, através da Prefeitura Municipal de Cajapio-MA, por 
meio de sua Pregoeira, torna público que fará licitação na modali-
dade Pregão Eletrônico, visando o Registro de Preços para eventual 
Aquisição de gêneros alimentícios (70%) para atender a alimentação 
escolar dos alunos das escolas municipais, de interesse da Secreta-
ria de Educação, conforme termos e condições constantes no Termo 
de Referência. O recebimento das propostas, abertura e disputa de 
preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: www.
comprasgovernamentais.gov.br - código UASG: 980745, horário ofi-
cial de Brasília - DF, conforme segue: a sessão pública se iniciará 
às 10 horas do dia 31 de agosto de 2021. TIPO DE LICITAÇÃO: 
Menor Preço por item. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Fe-
deral nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 02/21, Lei nº 123/06, Lei 
147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações, Decreto Federal nº 
7.892/2013 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edi-
tal está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.cajapio.
gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da situada na 
Rua Manoel Mendonça, nº. 180, Centro, Cajapió-MA, no horário das 
08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas). Cajapió–MA, 04 de 
agosto de 2021.Célia Regina Pereira Reis.Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO
 GUILHERME - MA

PREGÃO ELETRONICO Nº 026/2021. - ARP ROCESSO ADMI-
NISTRATIVO Nº 044/2021. AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 026/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
044/2021. A Prefeitura Municipal de Centro do Guilherme, por meio 
de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, torna 
público que realizará licitação na modalidade Pregão sob a forma Ele-
trônica, nº 026/2021, cujo objeto o Registro de Preços de eventuais 
aquisições de equipamentos e materiais de informática para o Mu-
nicípio. Na modalidade Pregão para Ata de Registro de Preço, sob a 
forma eletrônica, do tipo Menor Preço por item. Data da disputa: dia 
02 de setembro de 2021 às 09:00min horário de Brasília, no Portal de 
Compras do Governo Federal –www.comprasgovernamentais.gov.br. 
O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados 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 pa-
pel) mediante ao recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta 
reais) através de DAM (documento de arrecadação municipal), pelo 
portal da transparência do município:  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 eletrô-
nico: pmcdcpl@gmail.com. Centro do Guilherme - Ma, 16 de agosto 
de 2021. Carlos Antonio Gomes da Silva. Pregoeiro do município.

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021. - ARP. PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO Nº 045/2021. Aviso de Licitação. A Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Centro do Guilherme - MA, 
na forma da Lei Federal n• 8.666/93 e suas alterações, comunica que 
no dia 03.09.2021 às 16:30 horas, fará licitação para a Contratação 
de empresa para prestação de serviços de iluminação da avenida do 
comércio e praça de eventos município de Centro Do Guilherme / 
MA, na modalidade Tomada de Preço, na forma execução indireta 
sob regime empreitada pôr do tipo MENOR PREÇO POR LOTE. 
Os interessados deverão procurar à sede da Prefeitura Municipal, na 
Rua do Comercio, s/n°, centro – entro do Guilherme - Ma. O Edital 
e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comis-
são Permanente de Licitação, onde poderá ser consultado e/ou obti-
do gratuitamente em mídia removível (pendrive ou cd), adquirido de 
forma física (em papel) mediante ao recolhimento da importância de 
R$ 50,00 (cinquenta reais) através de DAM (documento de arrecadação 
municipal), e/ou pelo portal da transparência do município: http://www.
tranparencia.centrodoguilherme.ma.gov.br.Esclarecimentos adicionais 
deverão ser protocolados na Comissão Central de Licitação, no horário 
de expediente ou por e-mail, no endereço eletrônico: pmcdcpl@gmail.
com, no horário de expediente. Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articu-
lados. Centro do Guilherme - MA, 13 de agosto de 2021. -  Sr. Carlos Anto-
nio Gomes da Silva – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO  A Prefeitura Municipal de Coelho Neto - 
MA, por meio da Sec. M. de Administração, Planejamento e Finanças 
torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO 046/2021, do tipo 
menor preço, para Registro de Preço para Contratação de Empresa 
Especializada na Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e 
Corretiva na Frota de Veículos para atender as necessidades das Sec. 
Municipais, no dia 01/09/2021 às 09:00 horas, através do uso de re-
cursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecom-
praspublicas.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura. 
O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web ende-
reço https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço eletrônico. Coelho Neto - MA, 12 de 
agosto de 2021. Sérgio Ricardo Viana Bastos – Secretário Municipal 
de Administração, Planejamento e Finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU/MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021. 
A Prefeitura Municipal de Icatu/MA, através da Comissão Permanen-
te de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que 
fará realizar, sob a égide do Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente as 
disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Licitação na 
modalidade Pregão na sua forma Eletrônico, do tipo menor preço por 
item, sob o Regime de fornecimento, objetivando: formação de registro 
de preços para futura e eventual aquisição de livro histórico e geográfico 
sobre o município de Icatu, destinado aos alunos de ensino fundamental 
I, II e Eja da Rede Publica Municipal de Ensino de Icatu - MA, confor-
me condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no instru-
mento convocatório. ABERTURA: 31 de agosto de 2021, às 08h00min, 
através da plataforma: https://licitar.digital/#home, demais informações 
no e-mail cplicatulicitacao@gmail.com. Icatu/MA, 16 de agosto de 
2021.  Denilson Odilon Fonsêca Pregoeiro.
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Carvalho, S/N, bairro Centro, Barreirinhas, Cep. n° 65.590-000 no horário de 08h00min às
12h00min de segunda a sexta-feira em dias uteis.

Barreirinhas-MA, 13 de agosto de 2021.
ÁQUILAS CONCEIÇÃO MARTINS

Pregoeira

AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 13/2021 - CCL/PMB

- PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.520/2021.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de pavimentação e
recuperação na sede do município de Barreirinhas. DATA DA ABERTURA: 03/09/2021 às
09h00min. (horário local). Local de Realização: Auditório da Secretaria de Municipal de
Turismo, na Av. Rodoviária, s/n, Bairro Boa Fé - Barreirinhas/MA. Demais informações
disponíveis em www.barreirinhas.ma.gov.br. Informações adicionais serão prestadas na CCL
localizada, na Avenida Joaquim Soeiro de Carvalho, S/N, bairro Centro, Barreirinhas, Cep. n°
65.590-000 no horário de 08h00min às 12h00min de segunda a sexta-feira em dias
uteis.

TOMADA DE PREÇOS N° 14/2021 - CCL/PMB

- PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.614/2021.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de recuperação de estradas e
vias de acesso na área urbana do município de Barreirinhas. DATA DA ABERTURA:
03/09/2021 às 14h00min. (horário local). Local de Realização: Auditório da Secretaria de
Municipal de Turismo, na Av. Rodoviária, s/n, Bairro Boa Fé - Barreirinhas/MA. Demais
informações disponíveis em www.barreirinhas.ma.gov.br. Informações adicionais serão
prestadas na CCL localizada, na Avenida Joaquim Soeiro de Carvalho, S/N, bairro Centro,
Barreirinhas, Cep. n° 65.590-000 no horário de 08h00min às 12h00min de segunda a sexta-
feira em dias uteis.

Barreirinhas-MA, 13 de agosto de 2021.
ÁQUILAS CONCEIÇÃO MARTINS

Presidente da CCL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2021-SRP

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Bom Jesus das Selvas/MA, torna
público o adiamento da abertura inaugural da licitação nº 025/2021-SRP, modalidade
Pregão Eletrônico, cujo objeto é Registrar preços para a futura contratação objetivando a
eventual aquisição de kits para gestantes (enxovais de bebê) e demais acessórios, voltados
ao público carente do município, visando suprir as demandas das atividades dos programas
assistenciais do município, tendo em vista falha na publicação junto a plataforma onde será
executado o julgamento das propostas. Portanto, fica determinado que a sessão inicial se
dará no dia 27 de agosto do ano corrente, prevalecendo todos os demais termos
constantes no Instrumento Convocatório primário. Maiores esclarecimento através dos e-
mails: cplbjs@gmail.com / cpl@bomjesusdasselvas.ma.gov.br.

Bom Jesus das Selvas/MA, 12 de agosto de 2021.
JEAN CARLOS SILVA

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2021

A Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA, por meio da Sec. M. de
Administração, Planejamento e Finanças torna público, para conhecimento dos
interessados que fará realizar, licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO 046/2021, do
tipo menor preço, para Registro de Preço para Contratação de Empresa Especializada na
Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva na Frota de Veículos para
atender as necessidades das Sec. Municipais, no dia 01/09/2021 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
https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo
endereço eletrônico.

Coelho Neto - MA, 12 de agosto de 2021.
SÉRGIO RICARDO VIANA BASTOS

Secretário Municipal de Administração,
Planejamento e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021 - SRP Nº 10/2021

O Município de Cururupu/MA, através da Secretaria Municipal de Assistência
Social, realizará Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, com Modo de disputa Aberto,
do Tipo Menor Preço por Lote, regida pela Lei nº 10.520/2002 e Decretos nº 7.892/2013
e nº 10.024/2019, Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: Contratação De Empresa Para
Fornecimento De Equipamento Permanente Para Atender As Necessidades Da Secretaria
De Assistência Social Do Municipio De Cururupu-MA. Data e horário do início da disputa:
9h:30min do dia 31/08/2021. Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br.
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, onde poderão ser consultados
gratuitamente, desde que em mídia.

Cururupu - MA, 16 de agosto de 2021.
ELIENE FAUSTINA ALMEIDA

Secretária Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
EXTRATOS DE CONTRATOS

EXTRATO De CONTRATO Nº 145/2021 - PMPFSN
REF.:Tomada de Preço nº 001/2021 - PARTES: FORMOSA DA SERRA NEGRA (MA), através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS e a empresa DIPLAN CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ
nº 19.858.510/0001-22 - OBJETO: Contratação de empresa especializada para recuperação
de estradas vicinais da Localidade Calango via São Brás ao Cabeceira do Lizaria do
Município de Formosa da Serra Negra/MA - VALOR GLOBAL: R$ 157.023,35 (cento e
cinquenta e sete mil, vinte e três reais e trinta e cinco centavos) - DOTAÇAO
ORÇAMENTÁRIA: 15.451.0023.1032.0000 - Construção/Recuperação de Estrada Vicinais,
Pontes e Bueiros 4.4.90.51.00 - Instalações - PRAZO DE VIGÊNCIA: 01 (um) mês - BASE
LEGAL: Lei n°. 8.666/1993 e suas alterações posteriores - DATA DA ASSINATURA: 17 de
agosto de 2021. SIGNATÁRIOS: Secretaria Municipal de Obras por seu responsável Silvino
Santos Costa e Sr. Wesley Araújo Casemiro, pela CONTRATANTE a Secretaria Municipal de
Obras CONTRATADA DIPLAN CONSTRUTORA LTDA - ME. 17 de agosto de 2021. Silvino
Santos Costa - Secretário Municipal de Obras de Formosa da Serra Negra/MA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 146/2021 - PMPFSN
REF.: Tomada de Preço nº 002/2021 - PARTES: FORMOSA DA SERRA NEGRA (MA), através
da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS e a empresa DIPLAN CONSTRUTORA LTDA - ME -
CNPJ nº 19.858.510/0001-22 - OBJETO: Contratação de empresa especializada para
recuperação de estradas vicinais da Localidade Calango via São Brás ao Cabeceira do Lizaria
do Município de Formosa da Serra Negra/MA - VALOR GLOBAL: R$ 191.527,02 (cento e
noventa e um mil, quinhentos e vinte sete reais e dois centavos) - DOTAÇAO
ORÇAMENTÁRIA: 15.451.0023.1032.0000 - Construção/Recuperação de Estrada Vicinais,
Pontes e Bueiros 4.4.90.51.00 - Instalações - PRAZO DE VIGÊNCIA: 01 (um) mês - BASE
LEGAL: Lei n°. 8.666/1993 e suas alterações posteriores - DATA DA ASSINATURA: 17 de
agosto de 2021. SIGNATÁRIOS: Secretaria Municipal de Obras por seu responsável Silvino
Santos Costa e Sr. Wesley Araújo Casemiro, pela CONTRATANTE a Secretaria Municipal de
Obras CONTRATADA DIPLAN CONSTRUTORA LTDA - ME, 17 de agosto de 2021. Silvino
Santos Costa - Secretário Municipal de Obras de Formosa da Serra Negra/MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
AVISOS DE PRORROGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021 - SRP

Processo Administrativo nº 02.2807.001/2021.
A Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias - MA, através de sua Pregoeira, torna

público para conhecimento dos interessados a PRORROGAÇÃO do PRAZO DE ABERTURA da
licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item,
exclusivo para MEI, ME e EPP, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a Contratação de
empresa para o futuro e eventual fornecimento de medicamentos em geral, psicotrópicos
e outros, medicamentos para farmácia básica, materiais odontológicos, materiais
laboratoriais, ambulatoriais e para Raio-X para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde, marcada para realizar-se-á às 10:00 horas do dia 18 de agosto de
2021, ficando a nova data de abertura para o dia 01 de setembro de 2021, às 10:00 horas,
permanecendo todas as condições anteriormente divulgadas inalteradas. A sessão pública
de julgamento será realizada eletronicamente no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br
no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados no site da
Prefeitura Municipal no endereço eletrônico: https://www.goncalvesdias.ma.gov.br/, no
Portal de Transparência do Município, http://www.transparencia.goncalvesdias.ma.gov.br/
acessoInformacao/licitacao/tce, no endereço eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.
com.br, no site do TCE/MA no sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtido
na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura
Municipal à Praça João Afonso Cardoso, 404, centro, Gonçalves Dias - MA, de 2ª a 6ª, das
08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail:
cplgdias@hotmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e
provisoriamente no número +55 99 8155-1482.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2021 - SRP

Processo Administrativo nº 02.2807.003/2021.
A Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias - MA, através de sua Pregoeira, torna

público para conhecimento dos interessados a PRORROGAÇÃO do PRAZO DE ABERTURA da
licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item,
exclusivo para MEI, ME e EPP, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a Contratação de
empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais escolares diversos para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, marcada para realizar-se às
10:00 horas do dia 19 de agosto de 2021, ficando a nova data de abertura para o dia 01
de setembro de 2021, às 15:00 horas, permanecendo todas as condições anteriormente
divulgadas inalteradas. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no
site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário marcados. O edital está
disponível para todos os interessados no site da Prefeitura Municipal no endereço
eletrônico: https://www.goncalvesdias.ma.gov.br/, no Portal de Transparência do
Município, http://www.transparencia.goncalvesdias.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao
/tce, no endereço eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br, no site do TCE/MA no
sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente
de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Praça João Afonso Cardoso,
404, centro, Gonçalves Dias - MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser
solicitado através do E-mail: cplgdias@hotmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo
endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 8155-1482.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2021

Processo Administrativo nº 02.2807.004/2021.
A Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias - MA, através de sua Pregoeira, torna

público para conhecimento dos interessados a PRORROGAÇÃO do PRAZO DE ABERTURA da
licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, de
ampla disputa, objetivando a Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de
informática diversos (Computador, Estabilizador de Tensão/Modulo Isolador, No-Break,
Impressora, Leitor de Código de Barras, Roteador (LAN) e Tablet) para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, marcada para realizar-se às 15:00 horas do
dia 19 de agosto de 2021, ficando a nova data de abertura para as 10:00 horas do dia 02
de setembro de 2021, permanecendo todas as condições anteriormente divulgadas
inalteradas. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário marcados. O edital está disponível
para todos os interessados no site da Prefeitura Municipal no endereço eletrônico:
https://www.goncalvesdias.ma.gov.br/, no Portal de Transparência do Município,
http://www.transparencia.goncalvesdias.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce, no
endereço eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br, no site do TCE/MA no sistema
SACOP e também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de
Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Praça João Afonso Cardoso,
404, centro, Gonçalves Dias - MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser
solicitado através do E-mail: cplgdias@hotmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo
endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 8155-1482.

Gonçalves Dias/MA, 17 de agosto de 2021.
MARIA EDNEUDE MOURA GOMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2021

A Prefeitura Municipal de Icatu/MA, através da Comissão Permanente de
Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a
égide do Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e
suas alterações posteriores, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Eletrônico,
do tipo menor preço por item, sob o Regime de fornecimento, objetivando: formação
de registro de preços para futura e eventual aquisição de livro histórico e geográfico
sobre o município de Icatu, destinado aos alunos de ensino fundamental I, II e Eja da
Rede Publica Municipal de Ensino de Icatu - MA, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste instrumento, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas no instrumento convocatório. ABERTURA: 31 de agosto de
2021, às 08h00min, através da plataforma: https://licitar.digital/#home, demais
informações no e-mail cplicatulicitacao@gmail.com.

Icatu/MA, 16 de agosto de 2021.
DENILSON ODILON FONSÊCA.

Presidente da CPL
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Geral

NOTA DE FALECIMENTO

O Conselho Regional de Medicina do 
Maranhão lamenta comunicar aos médicos e à 
sociedade em geral, o falecimento do médico 
Gaspar Batista dos Santos CRMMA nº 4925, 
ocorrido dia 15/08/2021 em São Luís/MA. 

Na oportunidade, o CRM-MA lamenta o 
ocorrido e presta suas sinceras condolências aos 
familiares e amigos pela perda.

São Luís-MA, 16 de agosto de 2021.

Abdon José Murad Neto
Presidente

Poder Judiciário do Estado do Maranhão 

Comarca da Ilha de São Luís

Juízo de Direito da 8ª Vara Cível do Termo de São Luís 

Secretaria Judicial Única Digital das Varas Cíveis 

Fórum Desembargador Sarney Costa 

Avenida Professor Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís – MA, CEP: 65.076-820

 EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

Processo nº: 0801199-07.2019.8.10.0001

Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

EXEQUENTE: ARMAZEM MATEUS S.A.

EXECUTADO: FELIX JORGE SERRAO VALE JUNIOR

 

O Excelentíssimo Senhor José Eulálio Figueiredo de Almeida, Juiz de Direito da 8ª Vara

Cível da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão.

 

Citando(a) (s): FELIX JORGE SERRAO VALE JUNIOR, CPF 023.391.233-99, com endereço
incerto e não sabido.

FINALIDADE: FAZ SABER a todos quantos o presente Edital, virem ou dele conhecimento
tiverem, que fica CITADA a pessoa acima nomeada para, no prazo de três (03) dias, pagar a
quantia pedida na inicial devidamente atualizada, acrescida de juros legais, custas e
honorários advocatícios, estes arbitrados no valor correspondente a dez por cento (10%),
sobre o total do débito (Art. 20, § 4º, CPC), ou, no mesmo prazo, nomear bens à penhora
suficientes para garantia do principal e seus acessórios, podendo ainda no prazo de 15
(quinze) dias oferecer embargos, contados da expiração do prazo deste edital. E para que
chegue ao seu conhecimento e não possa alegar ignorância no futuro, expediu-se o
presente EDITAL, que será fixado no lugar de costume, nos termos da petição inicial e
despacho prolatado nos autos da Ação em epígrafe. Fica a parte advertida que, em caso de
revelia, será nomeado curador especial (art. 257, inc. IV, do CPC/2015). O que se
CUMPRA nos termos e na forma da Lei. Dado e passado o presente em secretaria, nesta
cidade de São Luís, Estado do Maranhão, aos 26 de abril de 2021. Eu, HELIO DE SOUSA

Num. 42923847 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: EULALIO FIGUEIREDO - 27/04/2021 14:07:46
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042714074624500000040246594
Número do documento: 21042714074624500000040246594

DOURADO, servidor da Secretaria Judicial Única Digital Cível, digitei e conferi.

 

JOSÉ EULÁLIO FIGUEIREDO DE ALMEIDA

Juiz de Direito da 8ª Vara Cível do Termo de São Luís/MA

Num. 42923847 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: EULALIO FIGUEIREDO - 27/04/2021 14:07:46
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042714074624500000040246594
Número do documento: 21042714074624500000040246594

A Secretaria de Estado da Segurança Pública, através de sua Comissão Setorial de Licitação, torna 
público que a Licitação em epígrafe, cujo objeto refere-se a aquisição de 01 (um) Workstation 
(Computador de Alta Performance) e 02 (dois) Monitores para Centro de Inteligência da Polícia Civil 
–CIPC, marcada para o dia 20 de agosto de 2021, às 09h, fica adiada para o dia 01 de setembro de 
2021, às 09h, face a página http://www.compras.ma.gov.br/ (Portal de Compras Governamentais do 
Maranhão) estar indisponível até esta data, o que impossibilitou a inserção do edital de licitação no portal, 
prejudicando assim, a disponibilidade do referido Edital dentro do prazo legal.

São Luís/MA, 12 de agosto de 2021
Rosirene Travassos Pinto

Presidente da CSL e Pregoeira Oficial-SSP/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2021-SSP/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO 150854/2020-SSP/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE LICITAÇÃO

 A Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA, por meio da Sec. M. 
de Administração, Planejamento e Finanças torna público, para 
conhecimento dos interessados que fará realizar, licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRONICO 046/2021, do tipo menor 
preço, para Registro de Preço para Contratação de Empresa Es-
pecializada na Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva 
e Corretiva na Frota de Veículos para atender as necessidades 
das Sec. Municipais, no dia 01/09/2021 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 endereço https://www.portalde-
compraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo 
endereço eletrônico. Coelho Neto - MA, 12 de agosto de 2021. 
Sérgio Ricardo Viana Bastos – Secretário Municipal de Adminis-
tração, Planejamento e Finanças.

Cerca de 1.000 educadores participam da 
Caravana Escola Digna 2.0 na Região Tocantina
A semana inicia com cerca de 1.000 educadores 
e profissionais da educação debatendo sobre 
o futuro da educação maranhense durante a 
Caravana Escola Digna 2.0, realizada pelo 
Governo do Maranhão, por meio da Secretaria 
de Estado da Educação (Seduc). Desta vez, os 
diálogos, realizados nessa segunda-feira (16) 
e terça-feira (17), aconteceram com as classes 
de trabalhadores educacionais das Unidades 
Regionais de Educação de Açailândia e 
Imperatriz, respectivamente. 
Durante dois encontros, a equipe da Seduc, 
capitaneada pelo secretário de Estado da 
Educação, Felipe Camarão, ouviu as ideias 
e proposições sobre a destinação adequada 
dos recursos dos precatórios do Fundef 
(Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério), que vigorou até 2006, e foi 
substituído pelo Fundeb (Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação). 
Na ocasião, também foi dialogado sobre a 
macropolítica educacional do governo do 
Estado, o Programa Escola Digna. 
“Dois dias de grandes plenárias com 
professores, servidores, estudantes e 
comunidades escolares em geral, sobre o 
futuro do Maranhão através da educação. A 
Caravana Escola Digna 2.0 tem por objetivo, 
justamente, fazer esse diálogo, buscando os 
melhores caminhos para o estado do Maranhão. 
Uma ampla e importante discussão sobre 
os precatórios do Fundef, com quase R$ 
4 bilhões que serão destinados à educação 
em nosso estado. Nós estamos debatendo 
sobre como usar esse recurso, que será 60% 
para os profissionais da educação e 40% 
para investimentos. Tudo isso de maneira 
democrática, com os professores expressando 
como querem que esse recurso seja utilizado. 
A partir daí, faremos um Projeto de Lei, que 
pretendemos ser aprovado ainda este ano 
pela Assembleia Legislativa, com o plano de 
aplicação desses recursos, fazendo a gestão 
democrática de verdade em nosso estado”, 
afirmou Felipe Camarão.  
Os encontros na Região Tocantina reuniram 
cerca de mil profissionais da educação, entre: 
professores, técnicos, gestores e secretários 
municipais, em um total de 23 municípios 
pertencentes às duas Unidades Regionais de 
Educação, Açailândia e Imperatriz.
CONSTRUÇÃO COLETIVA
Para a secretária municipal de Educação 
de Açailândia e também professora da 
rede pública estadual, Karla Janys Lima 
Nascimento, esse é um importante momento 
de diálogo, tendo em vista a oportunidade de 
conversar a respeito da implementação das 
políticas educacionais para os munícipios junto 
com o Governo do Estado, e saber o quê que os 
educadores - enquanto municípios e servidores 
– entendem que é melhor para o município.  
“Essa é uma discussão democrática que nos 

permite um diálogo respeitoso, um exercício de 
ouvir, e construir juntos aquilo que almejamos 
para o nosso futuro, a partir da realidade em 
que cada um de nós se encontra”, disse a 
secretária municipal. 
Já para Daniel Delbons, professor de 
Matemática, essa é uma oportunidade de 
conhecer ainda mais sobre o Escola Digna e, 
juntamente, com os demais educadores discutir 
propostas que venham a melhorar a educação 
dos jovens maranhenses. Ele faz parte de um 
grupo de professores pertencentes ao Programa 
Ensina Brasil, desenvolvido na região em 
parceria com o governo do Maranhão. 
“Aqui, nós pudemos aprender mais sobre 
o Programa Escola Digna e sobre formas 
eficientes de conseguir impactar nossos 
estudantes e, consequentemente, melhorar a 
nossa sociedade”, falou Daniel. 
Entre as muitas propostas para aplicação 
dos recursos, sugeridas pelos educadores, 
estão: a melhoria da infraestrutura digital 
das escolas públicas maranhenses, compra 
de aparelhos eletrônicos – como notebooks e 
smartphones – para auxiliar no processo de 
ensino-aprendizagem dos estudantes, melhoria 
dos prédios escolares de educação indígena, 
quilombola e do campo, criação de incentivos 
aos educadores das unidades prisionais de 
ensino. 
“É uma satisfação imensa receber a Caravana 
na Regional de Imperatriz, principalmente para 
tratar de algo tão importante que é a destinação 
dos precatórios do Fundef. Tenho a certeza que 
as proposições que os profissionais da educação 
da nossa Regional fizeram aqui hoje serão 
de grande utilidade para a melhoria da nossa 
educação maranhense”, afirmou a gestora da 
Unidade Regional de Educação de Imperatriz, 

Orleane Santana. 
“Para nós, é um momento ímpar observar 
que o Governo do Estado, por meio do nosso 
secretário Felipe Camarão, estabelece esse 
diálogo em favor do Escola Digna, e claro, 
esse ponto muito importante que é a questão 
dos precatórios do Fundef. É um momento 
de reflexão sobre como esses recursos podem 
ser aplicados da melhor forma para a nossa 
educação”, complementou o prefeito de 
Governador Edison Lobão, Geraldo Braga, e 
professor do Centro de Ensino Vicente Elias 
Pison 
Cabe destacar que os diálogos com a classe 
educadora de todo o Maranhão estão abertos 
e, até o final do mês de setembro, a Caravana 
chegará a todas as 19 Unidades Regionais de 
Educação do estado.
MAIS INVESTIMENTOS
Ainda em Açailândia, a equipe da Seduc 
aproveitou para visitar outros equipamentos 
educacionais, vistoriando reformas e 
anunciando o início de outras obras. Obras 
como o Farol do Saber do município, que será 
totalmente recuperado, bem como o Centro de 
Ensino Mary Dalva, que se tornará a primeira 
escola militar de Açailândia. 
“Nós temos obras em andamento aqui e, com 
satisfação, em breve estarei de volta à região 
para entregar a reforma do CE Mary Dalva, que 
será a primeira escola militar de Açailândia. 
Temos obras em Itinga, em Bom Jesus das 
Selvas e em Buriticupu, também. Enfim, 
graças a Deus, temos obras do Escola Digna 
em todos os cantos do Maranhão e, em breve, 
estaremos de volta aqui cumprindo mais esses 
compromissos do governador Flávio Dino”, 
afirmou Felipe Camarão.

Secretário Felipe Camarão professores e estudantes medalhistas em olimpíadas de conhecimento

Coroadinho
Saiba como realizar o pré-agendamento do 
atendimento dos pets no Mais Saúde Animal

A terceira edição do Programa 
Mais Saúde Animal deste ano está 
marcada para o próximo sábado 
(21), na região do Coroadinho. 
Na ação promovida pelo governo 
do Maranhão, por meio da 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES), serão oferecidas consultas 
gratuitas, vacinação antirrábica, 
testagem rápida para leishmaniose 
visceral canina (calazar), além 
de distribuição de coleiras para 
animais com resultado negativo.  
Em duas edições, o Programa 
Mais Saúde Animal já garantiu 
2.613 atendimentos a pets da 
capital, atendendo cães e gatos dos 
bairros do Anjo da Guarda, Cidade 
Olímpica e suas adjacências.  
“A vida não está fácil; cuidar da 
saúde dos nossos animais não é 
barato. Eu estava com a vacina 
do meu cachorro atrasada, devido 
às minhas atuais condições. 
Ações como esta ajudam muito a 
população, pois nós gostamos dos 
nossos bichos e desejamos o bem 
deles”. O depoimento aliviado é da 
manicure Vera Lúcia Ferreira, que 
aproveitou o Mais Saúde Animal, 
realizado na Cidade Olímpica, para 
garantir ações de saúde para o seu 
gatinho Tico e seu cachorro Duque.  
De acordo com a chefe do 
Departamento de Controle de 
Zoonoses do Estado, Zulmira 
Batista, o programa promove ações 
de saúde animal para o combate 
de duas zoonoses endêmicas no 
Maranhão: leishmaniose e raiva.  
“Quando realizamos ações dessa 

natureza, onde cuidamos da 
saúde dos animais, indiretamente 
estamos cuidando da população. 
Pois sabemos que existem diversas 
zoonoses que podem afetar a saúde 
humana, entre elas, a leishmaniose 
e a raiva, e o Maranhão é endêmico 
para essas doenças”, destacou a 
Zulmira Batista. 
PRÉ-AGENDAMENTO 
ONLINE
Por conta da grande adesão 
da população, as consultas 
serão realizadas mediante 
pré-agendamento, que estará 
disponível a partir desta quarta-
feira (18), no site da Secretaria de 
Estado da Saúde (www.saude.
ma.gov.br).  
Serão 100 consultas agendadas, 
além disso, será oferecida de 
livre demanda, sem necessidade 
de agendamento, vacinação 
antirrábica para cães e gatos. 
MAIS SAÚDE ANIMAL 
COROADINHO
A ação do Programa Mais Saúde 
Animal Coroadinho acontece no 
próximo sábado (21), das 8h às 
16h, e atenderá os pets do bairro 
Coroadinho e adjacências, no 
Centro de Ensino Dorilene Silva 
Castro, situado na Travessa Dom 
Pedro II, n°39, Vila Conceição.  
Lançado em 2017 pelo Governo, 
o Programa Mais Saúde Animal 
foi retomado no mês de julho. 
A proposta da ação é controlar e 
erradicar as principais zoonoses no 
Maranhão.

Lançado Programa “MP na Comunidade”
O Programa Comunitário em 
Mediação e Práticas Restaurativas 
–“MP na Comunidade”– foi 
lançado, na manhã dessa terça-feira, 
17, em cerimônia híbrida (virtual e 
presencial), reunindo autoridades 
religiosas, do sistema de justiça, 
sociedade civil, da área educacional 
e representantes dos Poderes 
Legislativo,Executivo e Judiciário.
Ao iniciar a solenidade, o titular da 
Promotoria Comunitária Itinerante e 
coordenador do MP na Comunidade, 
Vicente de Paulo Silva Martins, 
destacou que, nos últimos anos, a 
instituição tem se destacado como 
indutora de políticas públicas e 
transformadora da realidade social. 
“Para tanto, tem desenvolvido cada 
vez mais parcerias de trabalho 
com os setores público, privado e, 
principalmente, com a sociedade 
civil organizada e as comunidades 
em geral. Acreditamos que este é o 
melhor caminho para a construção 
de uma cultura de paz e bem viver”.
Em seguida, a diretora da Escola 
Superior do MPMA, Karla Adriana 
Vieira, explicou que a aplicação 
de mecanismos consensuais na 
resolução de conflitos, em especial a 
mediação e as práticas restaurativas, 
não se resume exclusivamente ao 
trato de desacordos e à eliminação 
de eventuais lides. “Se privilegia 
sobretudo o diálogo, o respeito 
pelos interesses dos envolvidos e 
a compreensão mútua de forma a 
tornar os sujeitos ali presentes os 
verdadeiros protagonistas de suas 
histórias”.
Ela enfatizou que a Escola Superior, 
ao longo do último ano, vem 
promovendo cursos e eventos 
ligados à temática autocompositiva: 
“Formação em Técnicas de 

Comunicação Não-Violenta”, 
“Diálogos sobre Comunicação Não-
Violenta nas Relações de Trabalho”, 
“Justiça Restaurativa”.
Também presente ao lançamento, 
por meio virtual, o presidente da 
Associação do Ministério Público 
do Estado do Maranhão (Ampem), 
Gilberto Câmara, lembrou que 
o procurador-geral de justiça 
potencializou a vertente de atuação 
mais próxima da comunidade. 
“Vemos, nesse momento, a 
materialização institucional desse 
trabalho. A proposta desse projeto 
possibilita acesso à justiça. Desejo 
êxito”.
NOVO PERFIL
O diretor da Secretaria para 
Assuntos Institucionais (Secinst), 
José Márcio Maia Alves, proferiu 
a palestra “Ministério Público 
interagente e os núcleos de mediação 
e de práticas restaurativas”.
José Márcio Maia Alves destacou 
que a Constituição de 88 concedeu 
um novo formato para o Ministério 
Público brasileiro, como a tarefa de 
assumir o protagonismo de defesa de 
interesses sociais. “Nesse contexto, 
o promotor de justiça deve estar com 
a comunidade. A defesa não quer 
dizer somente postura reativa, mas 
também proativa”.
O promotor de justiça enfatizou, 
ainda, que o MP precisa assimilar 
essa nova postura profissional 
interagente. Ele exemplificou que 
a criação de núcleos de mediação 
comunitária, a exemplo do Núcleo 
Comunitário de Mediação e Práticas 
Restaurativas da Divineia, que 
funcionará em um espaço cedido 
pela Igreja São Paulo, é uma 
alternativa de transformação e 
interação social.

CINALDO OLIVEIRA
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