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16   SEXTA - FEIRA, 06 - MAIO - 2022  D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO 
Nº 018/2022. Proc. Adm nº 2097/2022. Objeto: Contratação de em-
presa para construção de reforma e ampliação da U.I. Gonçalves Dias, 
no Bairro Bela Vista em Chapadinha/MA. Abertura: 31/05/2022 às 
08:30hs; Endereço Eletrônico do Portal de Compras Públicas (www.
portaldecompraspublicas.com.br). Base Legal: termos da Lei nº 
12.462/2011, do Decreto nº 7.581/2011, da Lei nº 11.488/2007, do 
Decreto n° 8.538/2015 da Lei Complementar n° 123/2006, aplican-
do-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993 e demais normas atinen-
tes à espécie. Informações e Consultas: Sala da Comissão Permanente 
de Licitação – CPL, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Cen-
tro – Chapadinha– MA – CEP: 65.500-000; Telefone: 98-99167-3542 
e Site do Portal da Transparência do Município de Chapadinha: http://
transparencia.chapadinha.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce. 
Chapadinha/MA, 04 de Maio de 2022. Luciano de Souza Gomes – 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO A Prefeitura M. de Co-
elho Neto MA, por meio da Sec.M.de Planejamento e Gestão, torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar e suas 
alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
023/2022, do tipo menor preço, para Contratação de empresas para 
aquisição de peças para veículos para atender as demandas das Sec. 
do município, por meio de registro de preços, a referida licitação es-
tava prevista para o dia 29/04/2022 às 09:00 horas, tendo sua data 
prorrogada para o dia 19/05/2022 às 09:00 horas, através do uso de 
recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecom-
praspublicas.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura 
. Edital: https://www.portaldecompraspublicas.com.br http://www.
transparencia.coelhoneto.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce, 
e https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul. Esclareci-
mentos adicionais pagina web do Portal de Compras ou através do 
e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com. 

A Prefeitura M. de Coelho Neto-MA, por meio da Sec. M. de Pla-
nejamento e Gestão, torna público para conhecimento dos interes-
sados que fará realizar, licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
056/2021- REPUBLICAÇÃO, do tipo menor preço, para Contrata-
ção de Empresa para Aquisição de Recarga de Gás GLP para Atender 
as necessidades das Sec. M. do Município por meio de  registro de 
preços no dia 20/05/2022 às 09:00 horas, através do site https://www.
portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro des-
ta Prefeitura Edital:  https://www.portaldecompraspublicas.com.br 
http://www.transparencia.coelhoneto.ma.gov.br/acessoInformacao/
licitacao/tce, e https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.
zul. Esclarecimentos adicionais pagina web do Portal de Compras 
ou através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com. Coelho Neto - 
MA, 02 de maio de 2022. Sérgio Ricardo Viana Bastos Secretário M. 
de Planejamento e Gestão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS 
NOGUEIRAS - MA

AVISO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS. A Comissão Permanente 
de Licitação - CPL do Município de Fortaleza dos Nogueiras - MA, 
avisa aos interessados que realizará na sede da Prefeitura Municipal, 
situada na Rua Ovídia Nogueira, nº 22, Girassol - CEP: 65.805-000 - 
Fortaleza dos Nogueiras – MA, licitação Pública na modalidade abai-
xo discriminada a ser realizada no Portal de Compras Públicas, na 
forma da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações posteriores, e Lei 
Complementar nº 123/2006 e 147/214 e demais normas pertinentes à 
espécie. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados 
no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 13:00 
horas, onde poderá ser consultado e adquirido gratuitamente, confor-

me especificações abaixo. Qualquer informação poderá ser obtida no 
endereço acima, no portal da transparência site: https://fortalezados-
nogueiras.ma.gov.br, pelo telefone (0**99) 984785195 e/ou e-mail: 
cpl.fortalezadosnogueirasma@yahoo.com 

Pregão Eletrônico - 
Nº011/2022

Data/Hora de Abertura 
23/05/2022 – 08h30min.
Tipo: Menor Preço por Item  

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa(s), pra 
prestação de serviços de organização, produção e realização de 
shows e eventos para suprir as necessidades do Município de For-
taleza dos Nogueiras-MA, conforme Termo de Referência.

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 03 de abril de 2022. Domingos Au-
gusto de Oliveira Júnior – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR 
EDISON LOBÃO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO: Processo Administrativo Nº: 010/2022 
Pregão Eletrônico Nº: 011/2022, que tem por objeto a CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, OBJETIVANDO A 
REFORMA  DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO 
DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA, do tipo “MENOR 
PREÇO” CRITÉRIO DE JULGAMENTO “POR ITEM” que reger-
-se-á pelas disposições da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 
2002, Decreto 10.024/19, do Pregão Eletrônico, Decreto Nº 7.892, de 
23 janeiro de 2013, Decreto Municipal 042/2021, Decreto Municipal 
043/2021; Decreto Municipal 044/2021, pelo estabelecido no Edital 
e seus anexos. Data: dia 19 de maio de 2022 às 09:30 horário de 
Brasília, por meio do COMPRAS.GOV (www.gov.br/compras). O 
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no site da 
prefeitura (https://portal.governadoredisonlobao.ma.gov.br), SACOP 
(https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul) e COM-
PRAS.GOV (www.gov.br/compras) ou ainda adquirido via impresso 
mediante o recolhimento de R$ 50,00 (cinquenta reais) através de 
DAM (Documento de Arrecadação Municipal).  Esclarecimentos adi-
cionais deverão ser protocolados na Comissão Permanente de Licita-
ção, no horário de expediente ou pelo COMPRAS.GOV (www.gov.
br/compras). Jonas dos Santos Cirilo. Secretário Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR 
NEWTON BELLO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022– 
SRP A Prefeitura Municipal de Governador Newton Bello/ MA, por 
meio da Pregoeira Oficial, torna público aos interessados que fará 
licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor 
preço por item, em regime de Fornecimento, tendo por objeto a For-
mação de registro de preços para futura e eventual contratação de 
empresa especializada para a prestação de serviços gráficos, visan-
do atender as necessidades das Secretarias Municipais de Governa-
dor Newton Bello/MA. A realização do certame está prevista para 
o dia 19 de maio de 2022, às 10h00min (Dez horas) – horário local 
de Governador Newton Bello/ MA. O recebimento das propostas, 
abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrôni-
co, no endereço: www.licitanewtonbello.com.br – Prefeitura Muni-
cipal de Governador Newton Bello/ MA. O edital completo está à 
disposição dos interessados nos sites: www.governadornewtonbello.
ma.gov.br, www.licitanewtonbello.com.br e no SACOP – Sistema de 
Acompanhamento de Processos do Tribunal de Contas do Estado do 
Maranhão. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do 
e-mail: cplgnb2021@gmail.com. Governador Newton Bello/ MA, 02 
de maio de 2022. Valéria Adrielley Silveira Bezerra – Pregoeira.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20220392/2022

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20220392/2022. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE
BURITICUPU e a empresa JKF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº
21.572.395/0001-77, sediada na Av. Senador Vitorino Freire n° 01, Edifício São Luís Offices,
sala 914, Bairro Areinha SÃO LUÍS - MA. OBJETO: prestação de serviços de construção de
um campo de futebol na sede do Município de Buriticupu/MA, conforme Contrato de
Repasse nº 904550/2020/MCIDADANIA/CAIXA, conforme Tomada de Preços nº 002/2022.
BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações VALOR: O valor total é de R$
916.308,33 (novecentos e dezesseis mil trezentos e oito reais e trinta e três centavos).
PODER: 02 - PODER EXECUTIVO ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER
E JUVENTUDE UNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
FUNÇÃO PROGRAMATICA: 27.812.0024.1134.0000 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFO R M A
DE CAMPO DE FUTEBOL ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2022 a partir da data de sua assinatura. SIGNATÁRIOS:
Afonso Barros Batista, pela Contratante e o Sr.º JOHNATAS ISAC SANTOS FAUSTINO, pela
contratado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022

(LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA, COTA RESERVADA E ITENS EXCLUSIVO PARA
ME/EPP). 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, e Decreto Federal nº 7.892/13 e alterações e
subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. vTIPO:
MENOR PREÇO. OBJETO: Formação de Registro de Preços para futura aquisição de recargas
de gás tipo doméstico (GLP-gás liquefeito de petróleo) e vasilhames de botijão P-13 kg e
com cilindro de P45 kg, para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde Caxias-
MA. ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde. LOCAL/SITE:
www.portaldecompraspublicas.com.br. DATA: 20/05/2022. HORÁRIO: 08h:00min (OITO
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), 4 de maio de 2022.
OTHON LUIZ MACHADO MARANHÃO

Presidente da Comissão Central de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

AVISOS DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022

A Prefeitura M. de Coelho Neto MA, por meio da Sec.M.de Planejamento e
Gestão, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar e suas
alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico 023/2022, do tipo menor
preço, para Contratação de empresas para aquisição de peças para veículos para atender
as demandas das Sec. do município, por meio de registro de preços, a referida licitação
estava prevista para o dia 29/04/2022 às 09:00 horas, tendo sua data prorrogada para o
dia 19/05/2022 às 09:00 horas, através do uso de recursos da tecnologia da informação,
site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta
Prefeitura . Edital: https://www.portaldecompraspublicas.com.br
http://www.transparencia. coelhoneto.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce, e
https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul. Esclarecimentos adicionais pagina
web do Portal de Compras ou através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2021

A Prefeitura M. de Coelho Neto-MA, por meio da Sec. M. de Planejamento e
Gestão, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, licitação na
modalidade Pregão Eletrônico 056/2021- REPUBLICAÇÃO, do tipo menor preço, para
Contratação de Empresa para Aquisição de Recarga de Gás GLP para Atender as
necessidades das Sec. M. do Município por meio de registro de preços no dia 20/05/2022
às 09:00 horas, através do site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo
presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Edital:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br http://www.transparencia.coelhoneto.
ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce, e
https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul. Esclarecimentos adicionais pagina
web do Portal de Compras ou através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com.

Coelho Neto - MA, 2 de maio de 2022.
SÉRGIO RICARDO VIANA BASTOS

Secretário M. de Planejamento e Gestão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002.2022. PROC. ADM. Nº 0710.1421.2.4/2021.
CONTRATO Nº 1421-1/2022 PARTES: A Prefeitura Municipal de Bom Jesus das
Selvas/MA, com sede Rua João Fabricante, n° 64, Residencial JK - CEP 65.395-
000, Bom Jesus das Selvas/MA, por intermédio do Secretaria Municipal de
Administração, Planejamento, Infraestrutura e Finança, inscrito no CNPJ/MF sob
nº 01.612.668/0001-52, neste ato, representada por CLÁUDIO JOEL DA SILVA
COÍTES, inscrita no CPF sob o nº 692.815.216-87, doravante denominado(a)
CONTRATANTE e, do outro lado, a MC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, inscrita no
CNPJ sob o número 11.105.333/0001-00, localizado a Rua da Vitória, n° 100,
Vila Davi, na cidade de Buriticupu/MA, neste ato representada pelo(a)
senhor(a) MOACIR ESTEFANI SILVA JUNIOR, portador do RG nº030.554.792.006-
6 e CPF nº. 735.020.907-00, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si,
ajustado o presente contrato de prestação de serviço. Base Legal: Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O presente contrato tem por objeto a
contratação de empresa para a execução dos serviços de recuperação de
estradas vicinais em diversas localidades do município de Bom Jesus das
Selvas/MA. O valor global do presente instrumento é R$ 2.751.392,28 (dois
milhões e setecentos e cinquenta e um mil e trezentos e noventa e dois reais
e vinte e oito centavos). Dotação: 02.03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJ., INFRAEST. E FINANÇAS, 26.782.0261.2016.0000 - Restauração e
Conservação da Malha Viária Municipal, ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 058/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.06.031/2022.
ESPÉCIE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 010/2022. Partes: Prefeitura Municipal de Estreito -MA
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa TR COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI,
CNPJ: 34.262.335/0001-08. OBJETO -AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA
E-SUS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, UTILIZADO PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE
SAÚDE - ACS DO MUNICÍPIO DE ESTREITO/MA. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, IV da Lei nº
8.666/93. VIGÊNCIA: Será até 06 (seis) meses, a contar da data de assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado nos termos e condições previstas na Lei 10.520, de 2002, do
Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005, e no que couber a Lei Nº 8.666,
de 21 de junho de 1993. VALOR: R$ 135.000,00 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: ORGÃO: 10 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE; UNIDADE: 02 FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.301.0202.2070 - MANUTENÇÃO DE
AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE; NATUREZA: 4.4.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE; FONTE DO RECURSO: FMS. SIGNATÁRIOS: Pela Prefeitura o Secretário
Municipal de Saúde, o Sr. GEAN CARLOS DE LIMA JUNIOR, e pela empresa o Sr. THIAGO
ANTONIO FERREIRA BRAGA. Assinatura do contrato em 04 de maio de 2022.

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022-SRP

A Prefeitura Municipal de Estreito - MA, através da Comissão Permanente de
Licitações, torna público para conhecimento dos interessados que o PREGÃO ELETRÔNICO nº
012/2022-SRP, para o OBJETO: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS
FUNERÁRIOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ESTREITO-MA ,
com a abertura prevista para o dia 05/05/2022 ás 08:30, FOI ADIADO, e portanto, fica
designado a nova data de abertura para o próximo dia 09/05/2022, permanecendo o mesmo
horário previsto anteriormente. Local da sessão: a sessão pública eletrônica será através do site
www.licitanet.com.br. O edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados no
endereço eletrônico: www.estreito.ma.gov.br e na sala da Comissão Permanente de Licitações
da Prefeitura Municipal, situada na Avenida Chico Brito, nº 902, Centro, Estreito, podendo ser
consultado gratuitamente ou adquirido no horário de 08:00 as 14:00 horas, mediante
recolhimento de taxa aos cofres públicos no valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais) através do
DA M .

Estreito - MA, 5 de maio de 2022.
RONILSON SILVA SOARES

Pregoeiro

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022

O PREGOEIRO do MUNICÍPIO DE ESTREITO/MA comunica aos interessados e
participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022 referente à FUTURA E EVENTUAL AQ U I S I Ç ÃO
DE TABLETS PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA E-SUS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, UTILIZADO
PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS DO MUNICÍPIO DE ESTREITO/MA, que
ADJUDICA nos termos do Inciso IX do Art. 17 do Decreto nº 10.024/2019,o objeto do certame
a empresa:

Fornecedor: TR COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - 34.262.335/0001-08 - Valor Global:
R$ 135.000,00 (Cento e Trinta e Cinco Mil Reais).

RONILSON SILVA SOARES
Pregoeiro

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO, HOMOLOGA nos termos do Inciso VI do
Art. 13 do Decreto nº 10.024/2019, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo
objeto é: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA E-SUS DE
ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, UTILIZADO PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS DO
MUNICÍPIO DE ESTREITO/MA.

Fornecedor: Fornecedor: TR COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - 34.262.335/0001-08 -
Valor Global: R$ 135.000,00 (Cento e Trinta e Cinco Mil Reais).

Nos termos do Parecer Jurídico, HOMOLOGO o presente certame, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.

PAULO ROBERO DE LIRA DANDA
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
AVISO DE ADJUDIÇACÃO Nº 39/2022

PREGAO ELETRONICO Nº 17/2022 - CPL

Processo Nº 039/2022 ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
OBJETO: FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE PÚBLICA DE ENSINO DO
MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA. PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 (dez) meses,
contados a partir da Emissão da Ordem de Serviço, a ser emitida pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. VALOR: R$ 5.325.683,00 (Cinco milhões, trezentos e vinte e
cinco mil, seiscentos e oitenta e três reais). AMPARO LEGAL: Lei n°. 8.666/1993, Tendo em
vista a habilitação e classificação do PREGAO ELETRONICO Nº 017/2022 - CPL, ADJUDICA o
objeto acima especificado às Empresas J. L. COELHO CONSTRUTORA EIRELI EPP, inscrita no
CNPJ sob o nº 19.421.196/0001-16, com o valor de R$ 4.735.643,00 (quatro milhões,
setecentos e trinta e cinco mil e seiscentos e quarenta e três reais), e a FEDERAL
TRANSPORTE EMPREENDIMENTOS LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 14.239.549/0001-48,
com o valor de R$ 590,040,00 (quinhentos e noventa mil e quarenta reais).

Formosa da Serra Negra (MA), 5 de maio de 2022.
RICARDO PONTES SALES

Pregoeiro

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGAO ELETRONICO Nº 17/2022 - CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 039/2022.
OBJETO: FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE PÚBLICA DE ENSINO DO
MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA. Em face dos elementos constantes no
processo administrativo em epígrafe, e, considerando a legalidade e validade dos atos
praticados pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, através do Presidente da comissão,
Sr. Ricardo Pontes Sales, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas através da
Portaria n° 006/2022, que a empresa J. L. COELHO CONSTRUTORA EIRELI EPP, inscrita no CNPJ
sob o nº 19.421.196/0001-16, se tornou vencedora do certame com o preço proposta de R$
4.735.643,00 (quatro milhões, setecentos e trinta e cinco mil e seiscentos e quarenta e três
reais) e a FEDERAL TRANSPORTE EMPREENDIMENTOS LTDA inscrita no CNPJ sob o nº
14.239.549/0001-48, se tornou vencedora do certame com o preço proposta de R$
590,040,00 (quinhentos e noventa mil e quarenta reais), totalizando o valor global de R$
5.325.683,00 (Cinco milhões, trezentos e vinte e cinco mil, seiscentos e oitenta e três reais). e
por ter, dentro do critério de julgamento estabelecido no Instrumento Convocatório,
apresentado a oferta mais vantajosa para a administração, HOMOLOGO, o presente
procedimento, com fulcro no Art. 43, Inciso VI, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.

Formosa da Serra Negra/MA, 5 de maio de 2022.
EDSOMAR BRANDAO DE AS

Secretário Municipal de Educação
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Nacional
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 
001/2022-SEMUS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2022. A Prefeitura 
Municipal de Raposa, por intermédio do seu Secretário Municipal de Saúde, 
nomeado pela Portaria GP nº 487/2021, torna público que o Chamamento 
Público nº 001/2022-SEMUS, cujo objeto é o Credenciamento de empresa 
especializada na prestação de serviços de Exames Laboratoriais e de Análises 
Clínicas, conforme Anexo I do Edital, realizar-se-á em 25.05.2022, às 09h00min, 
na Sala de Sessão da Comissão Permanente de Licitação-CPL, desta Prefeitura, 
localizada na Avenida dos Pescadores, s/nº, Jardim das Oliveiras. CEP: 65.138-000 
- Raposa/MA. A entrega dos Documentos de Habilitação e Proposta de Preços 
será no período de 10 a 24.05.2022, das 07h30min às 13h30min, de segunda a 
sexta-feira, na sede da Secretaria Municipal de Saúde-SEMUS, localizada na Rua 
15 de Novembro, nº 46, Vila Bom Viver. CEP: 65.138-000 - Raposa/MA. O Edital 
foi redigido na forma da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores; 
Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores; Lei Federal nº 
8.080/1990 e suas alterações posteriores; e, demais normas regulamentares 
pertinentes à espécie; e, está à disposição dos interessados, de 2º a 6º feira, no 
horário das 07h30min às 13h30min, na sede da Secretaria Municipal de Saúde-
SEMUS desta Prefeitura, no mesmo endereço, e nos sites https://www.raposa.
ma.gov.br/ e https://site.tce.ma.gov.br/, onde poderá ser consultado e obtido 
gratuitamente. Informações adicionais pelo telefone (98) 3229-1382. Raposa/
MA, 05 de maio de 2022. ROMILSON LOPES FROES - Secretário Municipal de 
Saúde

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura M. de Coelho Neto MA, por meio da Sec.M.de 
Planejamento e Gestão, torna público para conhecimento dos 
interessados que fará realizar e suas alterações posteriores, 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico 023/2022, do tipo 
menor preço, para Contratação de empresas para aquisição 
de peças para veículos para atender as demandas das Sec. do 
município, por meio de registro de preços, a referida licitação 
estava prevista para o dia 29/04/2022 às 09:00 horas, tendo 
sua data prorrogada para o dia 19/05/2022 às 09:00 horas, 
através do uso de recursos da tecnologia da informação, 
site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo 
presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura . Edital: https://www.
portaldecompraspublicas.com.br http://www.transparencia.
coelhoneto.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce, e 
https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul. 
Esclarecimentos adicionais pagina web do Portal de Compras ou 
através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com. 

Coelho Neto - MA, 02 de maio de 2022.
Sérgio Ricardo Viana Bastos

Secretário M. de Planejamento e Gestão.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura M. de Coelho Neto-MA, por meio da Sec. M. de 
Planejamento e Gestão, torna público para conhecimento dos 
interessados que fará realizar, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico 056/2021- REPUBLICAÇÃO, do tipo menor preço, 
para Contratação de Empresa para Aquisição de Recarga de Gás 
GLP para Atender as necessidades das Sec. M. do Município 
por meio de  registro de preços no dia 20/05/2022 às 09:00 
horas, através do site https://www.portaldecompraspublicas.
com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura 
Edital:  https://www.portaldecompraspublicas.com.br http://
www.transparencia.coelhoneto.ma.gov.br/acessoInformacao/
licitacao/tce, e https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/
mural.zul. Esclarecimentos adicionais pagina web do Portal de 
Compras ou através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com.

Coelho Neto - MA, 02 de maio de 2022.
Sérgio Ricardo Viana Bastos

Secretário M. de Planejamento e Gestão.

MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR
PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE EDITAL
CREDENCIAMENTO Nº 001/2022/SEMUS/PMPL

O Município de Paço do Lumiar (MA), através da Secretaria Municipal 
de Saúde - SEMUS, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO 
aos interessados, com base na Lei nº 8.666/1993, Lei nº 8.080/1990 
e demais normas que regem a matéria, que estarão abertas, entre 
os dias 20 de maio de 2022 a 20 de maio de 2023, as inscrições no 
processo de Credenciamento de laboratórios e clínicas especializadas 
para a prestação de serviços de procedimentos oftalmológicos, com 
fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários, 
visando suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de 
Paço do Lumiar. As inscrições deverão ser realizadas, exclusivamente, 
no protocolo do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Paço 
do Lumiar, situada na Estrada de Ribamar, MA 201, nº 15, Vila Nazaré, 
CEP 65130-000, Paço do Lumiar – MA (ao lado do Detran-MA – Posto 
Avançado de Paço do Lumiar-MA), no horário das 08h às 14h, através 
da efetiva entrega dos envelopes contendo a documentação solicitada. 
A íntegra do edital e seus respectivos anexos estão disponíveis no 
sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar (www.
pacodolumiar.ma.gov.br), onde poderão ser consultados ou obtidos 
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra ou pelo 
e-mail: semus@pacodolumiar.ma.gov.br. 

Paço do Lumiar, MA, 04 de maio de 2022.
DANIELLE PEREIRA OLIVEIRA

Secretária Municipal de Saúde de Paço do Lumiar

Bancada maranhense comemora aprovação do 
piso salarial dos profissionais de Enfermagem
Gil Maranhão

A Bancada Parlamentar 
Maranhense na Câmara dos 
Deputados comemorou a 
aprovação da do Projeto de 
Lei 2564/2020, que cria o piso 
salarial dos profissionais de 
Enfermagem – enfermeiros, 
técnicos de enfermagem, 
auxiliares e parteiras. A 
matéria foi aprovada pelo 
Plenário da Casa na noite de 
quarta-feira (4), após pressão 
da categoria nos últimos dois 
anos e, principalmente nos 
últimos meses.
Na quarta-feira (4), dia 
aprovação do projeto, 
profissionais de Enfermagem 
desde cedo tomaram conta da 
Esplanada dos Ministérios, 
de gabinetes de deputados 
federais e lideranças de 
partidos e de corredores 
da Câmara. Eles também 
participaram de uma sessão 
solene no Plenário em 
homenagem à Semana 
Brasileira da Enfermagem.
Após a aprovação do texto, 
lideranças dos partidos e 
entidades representativas dos 
enfermeiros iniciaram acordo 
sobre fontes de financiamento. 
Segundo a relatora do PL, 
deputada Carmem Zanotto 
(Cidadania-SC), o projeto 
só será enviado para sanção 
presidencial após a votação 
da PEC 122/105, que proíbe 
a União de criar despesas 
aos demais entes federativos 
sem prever a transferência 
de recursos para o custeio 
“Conforme assumido com a 
enfermagem brasileira, não 
será na semana que vem que 
este projeto seguirá para 
sanção presidencial, mas 
sim tão logo garantirmos o 
respectivo financiamento”, 
ressaltou.

TRABALHO RELEVANTE

“Eu fico muito feliz com a 
aprovação deste projeto, ainda 
que tardiamente”, disse o 
deputado federal Edilázio Jr. 
(PSD-MA). “Feliz 
pelo reconhecimento desses 
profissionais pelo seu trabalho 
relevante e que muito fizeram 
pela população brasileira, 
principalmente durante nessa 
passagem da pandemia de 
Covid-19”, reforçou.
“O Congresso fez seu 
papel, fez justiça no sentido 
garantir o piso nacional aos 
profissionais da Enfermagem 
que tanto se doa por todos nós 
e continua se doando. Próximo 
passo é a valorização, dos 
agentes comunitários de saúde 
e de combate às endemias”, 
destacou.

VALORIZAR A VIDA

Líder da bancada do PSB na 
Câmara dos Deputados, Bira 
do Pindaré (MA) observou 
que “valorizar a enfermagem é 
valorizar a vida”.
“Foi uma grande vitória dessa 
categoria que tanto fez e tanto 
faz pelo Brasil. Apoio essa luta 
e parabenizo a mobilização 
que garantiu essa aprovação”, 
declarou o deputado.

REPARAR INJUSTIÇA

“Essa é uma vitória histórica 
e justa aos profissionais da 
Enfermagem”, afirmou o 
deputado federal Marreca 
Filho (Patriota-MA), um dos 
vice-líderes do Governo na 
Câmara. “Aprovar o piso 
salarial é reparar anos de 
injustiça. Quero parabenizar os 
profissionais do Maranhão pelo 
trabalho e por esta conquista”, 
declarou.
“Fico muito feliz em ter 
participado deste grande 
momento para a Enfermagem 
do nosso País. E, muito em 
breve, vamos votar o PL 
1313/19, de minha autoria, que 
garante a carga horária máxima 
de 30 horas semanais para os 
profissionais da enfermagem”, 
completou.

IMPORTANTE VITÓRIA

O deputado Aluísio Mendes 
(PSC-MA), que também é um 
dos vice-líderes do Governo 
na Câmara, foi taxativo: 
“Tenho declarado apoio à 
valorização dos profissionais 
da enfermagem desde o início 
da tramitação do PL 2564Q20, 
medida que foi votada essa 
semana, em Plenário”, disse. 
“Votei sim. Importante 
vitória para os profissionais 
da Enfermagem, valorização 
mais que merecida. Depois 
de 20 anos se faz justiça aqui 
na Câmara dos Deputados”, 
acentuou.

SALVAR VIDAS

“A votação dessa quarta-feira, 
na Câmara dos Deputados, foi 
justiça feita aos trabalhadores 
da enfermagem”, enfatizou 
o deputado federal Zé 
Carlos (PT-MA). “O piso 
nacional da enfermagem é 
uma conquista mais do que 
justa e um merecimento por 
aqueles trabalhadores que, no 
pior período da pandemia de 
Covid-19, arriscavam suas 
próprias vidas para salvar a de 
milhões de outras pessoas”, 
frisou.
“Por motivos de saúde não 
pude estar presente nas 
votações desta semana, mas 
meu coração vibrou de alegria 
com o resultado da votação”, 
disse o deputado. “Registro os 
meus parabéns a todos aqueles, 
por muitos anos, trabalharam 
para essa conquista que se 
concretizou na quarta-feira”, 
emendou.

PLEITO JUSTO

Primeiro vice-líder do MDB 
na Câmara, deputado Hildo 
Rocha disse que se articulou 
a bancada emedebista para 
votar em favor da matéria. 
“Votei e trabalhei para aprovar 
o PL 2564, porque ele atende 
pleito justo e antigo dos 
profissionais da enfermagem 
que é o estabelecimento do 
piso salarial da categoria”, 
declarou.
“Depois de sancionado pelo 
presidente da República, o 
projeto se transformará em lei 
garantindo um salário inicial 
de quatro mil setecentos e 
cinquenta reais ao enfermeiro 
e três mil trezentos e vinte 
e cinco reais ao técnico de 
enfermagem”, enfatizou.

SALÁRIOS DIGNOS

“Foi uma grande vitória da 
enfermagem brasileira, após 
mais de 30 anos de muita 
luta”, comemorou o deputado 
federal e médico Juscelino 

Filho (União-MA). “Esses 
profissionais ajudam a salvar 
vidas diariamente e foram 
fundamentais no combate 
à pandemia da Covid-19. 
Valorização e salários dignos 
é o mínimo que eles merecem. 
Na figura do Coren-MA, 
que representa tão bem os 
maranhenses, parabenizo toda 
a categoria pela mobilização e 
pela conquista”, acentuou.
O deputado disse que “foi 
muito bonito ver centenas 
de enfermeiros na frente 
da Câmara e lotando as 
galerias do plenário Ulysses 
Guimarães. Vamos agora 
garantir os recursos. Dei e 
cumpri minha palavra de que 
aprovaríamos o piso, e agora 
reitero o compromisso de lutar 
em busca do financiamento”.

RECONHECIMENTO

Na opinião do deputado 
federal Rubens Pereira Jr 
(PT-MA), “a aprovação do 
piso salarial da Enfermagem 
é um reconhecimento a esses 
profissionais que entregaram 
suas vidas combatendo a 
pandemia de Covid-19”.
Ele lembrou que esses 
profissionais deixaram “suas 
famílias em casa, enfrentando 
o perigo desconhecido, mas 
que estavam na linha de 
frente para salvar a vida de 
milhões de brasileiros”. O 
deputado também destacou a 
mobilização da categoria e da 
sociedade: “Nas redes sociais, 
nas ruas e em todos os cantos, 
a mobilização foi perfeita. Deu 
certo!”

COMO FICARÁ 
O PISO
O projeto que foi aprovado 
pela Câmara dos Deputados 
determina salário mínimo 
inicial para os enfermeiros o 
valor de R$ 4.750, a ser pago 
nacionalmente pelos serviços 
de saúde públicos e privados. 
Nos demais casos, haverá 
proporcionalidade: 70% do 
piso dos enfermeiros para 
os técnicos de enfermagem; 
e 50% para os auxiliares de 
enfermagem e as parteiras.
A proposta ainda prevê a 
atualização monetária anual 
do piso da categoria com 
base no Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
(INPC) e assegura a 
manutenção de salários 
eventualmente superiores 
ao valor inicial sugerido, 
independentemente da 
jornada de trabalho para a 
qual o profissional tenha sido 
contratado.
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