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PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura M. de Coelho Neto -MA, por meio da Sec. M. de 
Planejamento e Gestão, torna público para conhecimento dos in-
teressados que fará realizar,  licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRONICO 008/2022., do tipo menor preço, para Contrata-
ção de empresa para Aquisição de Móveis, Eletrodomésticos e 
Equipamentos Permanentes, para atender as necessidades das 
Sec. Municipais do município, por meio de registro de preços,  no 
dia 14/06/2022 às 09:00 horas, através do site https://www.por-
taldecompras publicas.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro 
desta Prefeitura. Edital:  https://www.portaldecompraspublicas.
com.br , http://www.transparencia. coelhoneto.ma.gov.br/aces-
soInformacao/licitacao/tce, e no site https://www6. tce.ma.gov.br/
sacop/muralsite/mural.zul. Esclarecimentos :Portal de Compras 
ou através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com. Coelho 
Neto - MA, 25 de Maio de 2022. Sérgio Ricardo Viana Bastos – 
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão.

Governo investe em estratégias 
para a redução da mortalidade 
materna no Maranhão
Neste sábado (28), é celebrado 
o Dia Nacional de Redução da 
Mortalidade Materna, data que 
tem como objetivo destacar 
nacionalmente a necessidade 
de melhorar os serviços de 
atenção pré-natal e ao parto, 
bem como a capacitação dos 
profissionais de saúde para este 
atendimento. No Maranhão, o 
governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), tem trabalhado 
constantemente na melhoria 
dos serviços de assistência 
materna para a diminuição dos 
casos de óbitos neste grupo.  
O secretário de Estado da 
Saúde, Tiago Fernandes, 
destacou que, ao longo dos 
anos, a Rede Estadual de 
Saúde vem se estruturando 
para garantir o melhor 
atendimento às gestantes do 
Maranhão. “Foram muitos 
avanços nos últimos anos, 
conseguimos ampliar a rede 
de atenção à saúde materna 
e seguimos trabalhando 
para oferecer ainda mais 
serviços para esse público. 
Fortalecemos todas as Regiões 
de Saúde do estado, que agora 
contam com salas de parto 
e atendimento adequado a 
essas mulheres”, afirmou o 
secretário Tiago Fernandes.   
Um desses serviços é a 
Sala Cuidar, que funciona 
na Maternidade de Alta 
Complexidade do Maranhão 
(Macma), atendendo como 
rede de atenção às urgências 
e emergências obstétricas 
(Síndrome Hipertensiva na 
Gestação - SHG e Hemorragia 
no Pós-parto - HPP) com 
suporte técnico de apoio e 
validação das conduções de 
situações de emergências à 
distância para 67 unidades 
de saúde de 60 municípios 
maranhenses, desenvolvida 
através da cooperação 
técnica da Organização Pan-
Americana da Saúde (OPAS/
OMS).   
De acordo com o enfermeiro 
obstetra da Sala Cuidar, 
Tarcísio Mendes, a sala presta 
um apoio ao manejo das 

intercorrências obstétricas 
como síndrome hipertensiva 
na gestação e hemorragia no 
pós-parto. 
“Nesse serviço atendemos o 
profissional de saúde da ponta, 
que pode ser interior ou capital, 
em uma UBS, Pronto-Socorro, 
Maternidade ou Hospital que 
faça parto. O profissional liga 
para a sala através dos números 
98 98412-3651 e 98 3249-
2989 e recebe as orientações 
de manejo para a melhora do 
estado clínico da paciente, o 
que permite que ela possa ser 
transferida, se for o caso, ou 
que termine a condução da 
gestação, o que vai depender 
da avaliação médica”, explicou 
Tarcísio Mendes.  
O serviço, que está em 
operação desde o mês de maio 
de 2019, acumula números 
positivos. No primeiro ano 
de funcionamento, foram 
registradas 290 vidas salvas, 
entre recém-nascidos e 
gestantes, com registro de 
dois óbitos de RN e dois 
de gestantes. Já em 2020, 
622 vidas foram salvas, 

com registro de um óbito 
de gestante e um de RN. Já 
em 2021, 100% das pessoas 
atendidas pelo serviço 
tiveram sucesso nos seus 
procedimentos, totalizando 
535 vidas salvas.  
Todos os anos, desde 2015, 
a rede de atenção à saúde 
materna e infantil vem sendo 
implementada. A exemplo do 
processo de Planificação da 
Atenção à Saúde, a ampliação 
de Centros Sentinelas de 
Planejamento Reprodutivo 
(São Luís, Balsas e Colinas), 
o acesso à assistência 
maternidades e hospitais 
regionais e macrorregionais.   
Outro destaque da gestão é a 
criação do Programa Cheque 
Cesta Básica – Gestante. O 
programa incentiva a procura 
pela assistência pré-natal por 
mulheres grávidas de baixa 
renda e oferece o incentivo 
financeiro de nove parcelas 
de 100 reais. Além disso, a 
reativação do Comitê Estadual 
de Prevenção à Mortalidade 
Materna, Infantil e Fetal, cujo 
objetivo é discutir e analisar os 

óbitos, apresentando propostas 
de melhorias na promoção e 
assistência à saúde no estado, 
dentre outras ações que 
também favoreceram a redução 
da mortalidade materna.  
A atenção materno-infantil 
conta com serviços em 
unidades como: Maternidade 
de Paço do Lumiar; 
Maternidade Nossa Senhora da 
Penha; Maternidade Humberto 
Coutinho, em Colinas; 
Centro Sentinela em São 
Luís e Colinas; Santa Casa de 
Misericórdia, com a retaguarda 
Elizabeth Vaz; Casa de Apoio 
ao Bebê, Mulher e Gestante, 
em Imperatriz; Hospital 
Regional Materno Infantil 
de Imperatriz; Maternidade 
de Alta Complexidade do 
Maranhão (Macma); Casa da 
Gestante, Bebê e Puérpera da 
Macma; Maternidade Benedito 
Leite; e os hospitais regionais 
de Balsas, Santa Luzia Do 
Paruá, Coroatá, Alto Alegre do 
Maranhão, Timon, Itapecuru-
Mirim, Barreirinhas, Timbiras, 
Carutapera, Balsas, Morros e 
Paulino Neves.

Secretário Tiago Fernandes acompanha atendimento oferecido às gestantes, na rede estadual de saúde

Segurança Pública 
planeja Operação 
São João Seguro
A Secretaria de Segurança 
Pública (SSP) esteve reunida, 
na tarde de quinta-feira (26), 
para traçar as diretrizes do 
policiamento do São João 
do Maranhão, por meio da 
Operação São João Seguro. 
O planejamento vai levar 
segurança para arraiais oficiais 
e pontos alternativos da festa. 
A operação irá atuar em 
diversos pontos da Região 
Metropolitana de São Luís 
e nos municípios do interior 
do estado, com policiamento 
preventivo para controle de 
grandes multidões.  
Policiais militares, civis, 
Corpo de Bombeiros, Perícia 
Oficial, Centro Tático Aéreo 
(CTA), Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran), Guarda 
Municipal e Defesa Civil vão 
trabalhar em parceria para 
garantir a segurança no São 
João. 

O secretário de Segurança 
Pública, Cel. Silvio Leite, 
destacou a importância da 
Operação São João Seguro. 
“Estivemos reunidos para 
discutir o planejamento da 
operação São João Seguro, e 
cada instituição apresentou 
sua logística no sentido de 
contribuir de forma integrada, 
controlada e sistêmica para 
obter sucesso na realização 
do maior São João do Brasil, 
porque serão 60 dias de 
festividade. São as orientações 
do governador Carlos 
Brandão”, afirmou. 
Presente na reunião, o 
comandante da Polícia Militar, 
coronel Emerson Bezerra; 
delegado geral da Polícia 
Civil, Jair Paiva; comandante 
do Corpo de Bombeiros, Célio 
Roberto; diretor geral do 
Detran, Hewerton Pereira, e 
demais autoridades.

Prazo para atualização cadastral da Semfaz finaliza dia 31 de maio
Encerra na próxima terça-feira (31) o 
prazo para que os contribuintes atualizem 
o cadastro imobiliário. Com o processo, 
a Prefeitura de São Luís, por meio da 
Secretaria Municipal da Fazenda 
(Semfaz), tem como objetivo melhorar os 
serviços públicos ao cidadão, trará como 
benefício a modernização do banco de 
dados do fisco municipal e a cobrança 
regular e justa de impostos como o IPTU e 
ITBI, entre outros impostos.
O processo é totalmente on-line, por 
meio do site da fazenda municipal (www.
semfaz.saoluis.ma.gov.br). O contribuinte 
que tiver interesse em atualizar os seus 
dados, poderá fazê-lo preenchendo o 
formulário eletrônico e anexando os 

documentos solicitados.
O cidadão que atualizar o seu cadastro 
será beneficiado com descontos no IPTU 
2022. Além do desconto de 15% para 
pagamentos em cota única, habitualmente 
oferecido pelo município ao contribuinte, 
o cidadão que estiver com o cadastro 
atualizado, terá mais 5%, tendo então, um 
desconto de 20% no total. Já o contribuinte 
que optar pelo pagamento parcelado, terá 
5% de desconto no valor de cada parcela.
O contribuinte que não atualizar o 
cadastro, ainda terá 15% de desconto no 
pagamento da cota única e quem optar 
pelo parcelamento do IPTU 2022, não será 
beneficiado com o desconto.
A Semfaz está disponibilizando um canal 

de atendimento on-line ao cidadão com 
dúvidas sobre o processo de atualização 
cadastral, que deverão ser encaminhadas 
via WhatsApp, para o número (98) 99181-
5959, ou por e-mail, para o endereço atu-
alizacaocadastral2022@semfaz.saoluis.
ma.gov.br.
COMO FAZER

O processo de atualização cadastral é to-
talmente digital, no site da Semfaz (www.
semfaz.saoluis.ma.gov.br), no item IPTU 
> Atualização Cadastral. Para atualizar, o 
contribuinte deve preencher o formulário e 
enviar eletronicamente os arquivos digita-
lizados dos documentos necessários.

Cúpula da Segurança Pública planeja policiamento do São João do Maranhão
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Luís Domingues, 95, Centro, Brejo – MA. O edital e seus anexos en-
contram-se disponíveis na página web do Licitar Digital – Endereço: 
https://licitar.digital/. Esclarecimentos adicionais no mesmo endere-
ço eletrônico e/ou pelo telefone (98) 3472-0019. Brejo – MA, 26 de 
maio de 2022. Nicolas Mendes de Lima – Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 
014/2022. O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Brejo, 
Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interes-
sados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto 
nº 10.024/19, Decreto Federal nº 7.892/13, Decreto Municipal n.º 
010/2021 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão, em sua forma 
Eletrônica, do tipo menor preço, dividido por item, para Registro de 
Preço com o objetivo de futura Contratação de empresa para aquisi-
ção de utensílios domésticos, para atender as necessidades da Prefei-
tura Municipal de Brejo/MA, que se realizará no dia 09 de junho de 
2022, ás 14:30 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos 
da tecnologia da informação, site https://licitar.digital/, sendo presi-
dida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Avenida Luís Domingues, 95, 
Centro, Brejo – MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
na página web do Licitar Digital – Endereço: https://licitar.digital/. 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço eletrônico e/ou pelo 
telefone (98) 3472-0019. Brejo – MA, 26 de maio de 2022. Nicolas 
Mendes de Lima – Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIÓ - MA

AVISO. AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE CON-
TRATO.TOMADA DE PREÇO Nº. 06/2021. Objeto: Contratação de 
empresa de engenharia para prestação de serviços na obra de recupera-
ção de pavimentação urbana em Areia Asfáltica (AAUQ), na sede deste 
município, de interesse da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Pú-
blicos, publicada no DOE dia 16/11/2021. ONDE SE LÊ: VIGÊNCIA 
DO CONTRATO: Início: 15/10/2021; Vigência: 240(duzentos e qua-
renta) dias. AGORA LÊ-SE: VIGÊNCIA DO CONTRATO: Início: 
15/10/2021; Vigência: 90(noventa) dias. Cajapió–MA, 13 de dezembro 
de 2021.CÉLIA REGINA PEREIRA REIS.Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO 
GUILHERME - MA

Aviso de licitação. Chamada Publica n° 001/2022. Processo Ad-
ministrativo 031/2022. Aviso de Licitação. A Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Centro do Guilherme - MA, 
na forma da Lei Federal n• 10.520 de 17 de Julho de 2002, aplican-
do-se subsidiariamente a Lei Federal n• 8.666/93 e suas alterações, 
comunica que no dia 19.06.2022 às 08:00 horas, fará licitação para 
O objeto da presente Chamada Pública consiste no cadastramento de 
grupos formais e informais de agricultores familiares para aquisição 
de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar, em atendimento a Lei nº. 11.947/2009 e Reso-
lução FNDE/CD nº 26/2013, na modalidade chamada publica- do tipo 
Menor Preço. 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 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: http://www.tranparencia.cen-
trodoguilherme.ma.gov.br /. Esclarecimentos adicionais deverão ser 
protocolados na Comissão Central de Licitação, no horário de expe-
diente ou por e-mail, no endereço eletrônico: pmcdcpl@gmail.com. 
Centro do Guilherme - Ma, 20 de maio de 2022. Carlos Antonio Go-
mes da Silva. Pregoeiro do município.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022. - ARP. PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO Nº 030/2022 Aviso de Licitação. PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 001/2022. – ARP PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 030/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Centro do Guilherme - MA, na forma da Lei Federal 
n• 10.520 de 17 de Julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei 
Federal n• 8.666/93 e suas alterações, comunica que no dia 09.06.2021 às 
14:30 horas, fará licitação para Contratação de Instituição Financeira, 
Pública ou Privada, para operar os serviços e gerenciamento de cré-
ditos provenientes da folha de pagamento dos servidores ativos da 
Prefeitura Municipal de Centro do Guilherme - MA do tipo Menor 
Preço. Os interessados deverão procurar à sede da Prefeitura Municipal, 
na Rua do Comercio, s/n°, centro – Centro do Guilherme - Ma. 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 papel) mediante ao 
recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) através de 
DAM (documento de arrecadação municipal), pelo portal da trans-
parência 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 Presencial: pmcdcpl@gmail.com e pelo fone: 
(98) 98195-2108. Centro do Guilherme - MA, 24 de maio de 2022. 
Carlos Antonio Gomes da Silva. Pregoeiro do município.

PREGÃO ELETRONICO Nº 017/2022. - ARP. PROCESSO AD-
MINISTRATIVO Nº 028/2022. AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 028/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
028/2022. A Prefeitura Municipal de Centro do Guilherme, por meio 
de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, tor-
na público que realizará licitação na modalidade Pregão sob a forma 
Eletrônica, nº 017/2022, cujo objeto é a eventuais aquisições de ma-
teriais de elétricos para o município de Centro do Guilherme - MA. 
Na modalidade Pregão para Ata de Registro de Preço, sob a forma 
eletrônica, do tipo Menor Preço por item. Data da disputa: dia 10 de 
junho de 2022 às 09:00 min horário de Brasília, no Portal de www.
licitanet.com.br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos inte-
ressados na sala da Comissão Central de Licitação de 2ª a 6ª feira 
das 08h00min às 12h00min, onde poderá ser consultado e/ou obtido 
gratuitamente em mídia removível (pendrive ou cd), adquirido de for-
ma física (em papel) mediante ao recolhimento da importância de R$ 
50,00 (cinquenta reais) através de DAM (documento de arrecadação 
municipal), pelo portal da transparência do município: http://www.
tranparencia.centrodoguilherme.ma.gov.br / e também disponível no 
mural de licitações do TCE/MA: ou no Portal de Compras do www.
licitanet.com.br. Esclarecimentos adicionais deverão ser protocola-
dos na Comissão Central de Licitação, no horário de expediente ou 
por e-mail, no endereço eletrônico: pmcdcpl@gmail.com e pelo fone: 
(98) 98195-2108. Centro do Guilherme - MA, 23 de maio de 2022. 
Carlos Antonio Gomes da Silva. Pregoeiro do município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA

AVISO DE REPUBLICAÇÃO 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 ELETRONICO 008/2022., do tipo menor pre-
ço, para Contratação de empresa para Aquisição de Móveis, Eletrodo-
mésticos e Equipamentos Permanentes, para atender as necessidades das 
Sec. Municipais do município, por meio de registro de preços,  no dia 
14/06/2022 às 09:00 horas, através do site https://www.portaldecompras 
publicas.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 no site https://
www6. tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul. Esclarecimentos :Por-
tal de Compras ou através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com. 
Coelho Neto - MA, 25 de Maio de 2022. Sérgio Ricardo Viana Bastos 
– Secretário Municipal de Planejamento e Gestão.
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legais, nada mais haver uma da outra relativamente ao ajuste ora distratado, dando-se
plena, rasa e geral quitação entre as partes, bem como atinente a qualquer pretensão,
quer seja por via administrativa, quer seja por via judicial. DA PUBLICAÇÃO: Correrão por
conta do Município de Balsas/MA, as despesas de publicação do extrato do distrato, que
deverá ser providenciado até o quinto dia útil seguinte ao da assinatura, para correr no
prazo de 20 (vinte) dias daquela data. DO FORO: Comarca de Balsas/MA. DATA DA
ASSINATURA: 27 de maio de 2022. ASSINATURA: Higino Lopes dos Santos Neto
(Contratante) e Paulo Roberto Ribeiro Rodrigues (Contratada).

EXTRATO DE DISTRATO

TERMO DE DISTRATO BILATERAL DO CONTRATO Nº 449/2021 - SEMED. Referente ao Pregão
Eletrônico N° 004/2021. PARTES: Secretaria Municipal de Educação, e a empresa
AMBIENTAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ nº 19.684.700/0001-
07. OBJETO: Pelo presente instrumento de distrato fica rescindido bilateralmente o
contrato n° 449/2021, que tem por objeto a prestação de serviço de transporte escolar dos
alunos da zona rural do município de Balsas/MA. DA JUSTIFICATIVA: A rescisão bilateral do
contrato n° 449/2021, fundamenta-se no artigo 79, II da Lei n° 8.666/93, devido ao pedido
de liberação da empresa baseado na elevação dos preços do combustível e pela reiterada
necessidade de manutenção dos veículos. A empresa contratada solicita a liberação do
compromisso, o que foi aceito pela contratante. DOS EFEITOS DA RESCISÃO: O presente
distrato opera seus efeitos a partir de sua assinatura, declarando para todos os efeitos
legais, nada mais haver uma da outra relativamente ao ajuste ora distratado, dando-se
plena, rasa e geral quitação entre as partes, bem como atinente a qualquer pretensão,
quer seja por via administrativa, quer seja por via judicial. DA PUBLICAÇÃO: Correrão por
conta do Município de Balsas/MA, as despesas de publicação do extrato do distrato, que
deverá ser providenciado até o quinto dia útil seguinte ao da assinatura, para correr no
prazo de 20 (vinte) dias daquela data. DO FORO: Comarca de Balsas/MA. DATA DA
ASSINATURA: 27 de maio de 2022. ASSINATURA: Higino Lopes dos Santos Neto
(Contratante) e Paulo Roberto Ribeiro Rodrigues (Contratada).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 304/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 591/2022 - Barra do Corda/MA.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de uma ponte
de madeira de lei no Povoado Baixão Fundo, Zona Rural no Município de Barra do
Corda/MA. Tomada de Preço Nº.10/2022/MA. Contratado: CARVALHO SERVIÇOS EIRELI,
inscrito no CNPJ n° 15.217.765/0001-55. Contratante: Secretaria Municipal de
Planejamento, Orçamento e Gestão no Município de Barra do Corda MA CNPJ
06.769.798/0001-17. Valor: R$ 68.112,60 (sessenta e oito mil, cento e doze reais e sessenta
centavos). Conforme discriminado abaixo: DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
26.782.1003.1015.0000- Elemento de Despesa: 4.4.90.51 Projeto Atividade: 1015. Fonte de
recursos: Recursos Ordinários.
Vigência: 12 meses a partir da data de assinatura do contrato.
DATA: Barra do Corda (MA), 25 de maio de 2022.
ASS: Maria Edilma Ferreira Miranda
CARG: Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão de Barra do
Corda/MA .

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
EXTRATOS DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS AO CONTRATO Nº 101.2022.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 044/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 202/2021 PAR T ES :
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CNPJ: 30.323.110/0001-55 E MEGA VENDAS
DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ sob o número 12.145.041/0001-55. OBJETO: Registro de preços
para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de gêneros
alimentícios para uso na merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria de
Educação do Município de Bom Jardim/MA BASE LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações.
VALORES UNITÁRIOS REPACTUADOS: ITEM 1: R$11,87; ITEM 2: R$4,99; ITEM 3: 24,85 ITEM
4: 4,75; ITEM 5: 4,25; ITEM 6: 4,22; ITEM 7: 5,86; ITEM 8: 6,11; ITEM 10: 16,40; ITEM 11:
4,11; ITEM 12: 5,36; ITEM 13: 13,69; ITEM 14: 0,87; ITEM 16: 2,36; ITEM 17: 7,81; ITEM 20:
3,16; ITEM 21: 50,50; ITEM 22: 6,74; ITEM 23: 6,19; ITEM 24: 23,86; ITEM 25: 6,11; ITEM
28: 4,10; ITEM 29: 11,56; ITEM 35: 5,74; ITEM 36: 5,30; ITEM 37: 2,55; ITEM 41:8,89; ITEM
42:1,74; ITEM 43: 15,57; ITEM 45: 5,09; ITEM 46: 12,61; VIGÊNCIA: O Período de execução
e vigência do presente Contrato será até 31 de dezembro do exercício do respectivo
crédito orçamentário, a contar da data de sua assinatura Código da ficha: 501 Poder: 02
PODER EXECUTIVO Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação:
12.361.0014.2017.0000 AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR Categoria Econômica:
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO FONTE DO RECURSO: 1 552 Transferências de
Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Código
da ficha: 480 Poder: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO Dotação: 12.361.0014.2112.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA
SEMED Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO FONTE DO RECURSO: 1
500 Recursos não vinculados de Impostos SIGNATÁRIOS: JOSELMA LILIAN CUNHA FERREIRA ,
Secretária Municipal de Educação - CONTRATANTE e MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA,
CONTRATADA.. Bom Jardim/MA, 25 de maio de 2022.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS AO CONTRATO Nº 104.2022.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 044/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 202/2021 PAR T ES :
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CNPJ: 30.323.110/0001-55 E UML MENDES - ME,
CNPJ sob o número 28.117.156/0001-76. OBJETO: Registro de preços para futura e
eventual contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de gêneros alimentícios para
uso na merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria de Educação do
Município de Bom Jardim/MA BASE LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações. VALOR ES
UNITÁRIOS REPACTUADOS: ITEM 26: 3,06; ITEM 30: 7,21; ITEM 31: 7,21; ITEM 32: 6,86;
ITEM 33: 7,21VIGÊNCIA: O Período de execução e vigência do presente Contrato será até
31 de dezembro do exercício do respectivo crédito orçamentário, a contar da data de sua
assinatura Código da ficha: 501 Poder: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 01 SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação: 12.361.0014.2017.0000 AQUISIÇÃO DA MERENDA
ESCOLAR Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO FONTE DO RECURSO:
1 552 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE) Código da ficha: 480 Poder: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação: 12.361.0014.2112.0000 MANUTENÇÃO E
FUNCIONAMENTO DA SEMED Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DO RECURSO: 1 500 Recursos não vinculados de Impostos SIGNATÁRIOS: JOSELMA
LILIAN CUNHA FERREIRA, Secretária Municipal de Educação - CONTRATANTE e UML
MENDES - ME, CONTRATADA.. Bom Jardim/MA, 25 de maio de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 14/2022

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Brejo, Estado do Maranhão,
torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei
n.º 10.520/02, Decreto nº 10.024/19, Decreto Federal nº 7.892/13, Decreto Municipal
n.º 010/2021 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações
posteriores, licitação na modalidade Pregão, em sua forma Eletrônica, do tipo menor
preço, dividido por item, para Registro de Preço com o objetivo de futura Contratação
de empresa para aquisição de utensílios domésticos, para atender as necessidades da
Prefeitura Municipal de Brejo/MA, que se realizará no dia 09 de junho de 2022, ás
14:30 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da
informação, site https://licitar.digital/, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura
Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Avenida Luís
Domingues, 95, Centro, Brejo - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis

na página web do Licitar Digital - Endereço: https://licitar.digital/. Esclarecimentos
adicionais no mesmo endereço eletrônico e/ou pelo telefone (98) 3472-0019.

Brejo-MA, 26 de maio de 2022
NICOLAS MENDES DE LIMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 13/2022

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Brejo, Estado do Maranhão,
torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º
10.520/02, Decreto nº 10.024/19, Decreto Federal nº 7.892/13, Decreto Municipal n.º
010/2021 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações
posteriores, licitação na modalidade Pregão, em sua forma Eletrônica, do tipo menor
preço, dividido por lote, para Registro de Preço com o objetivo de futura Contratação de
empresa para aquisição de materiais para manutenção de poços, para atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de Brejo/MA, que se realizará no dia 09 de junho de
2022, ás 09:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da
informação, site https://licitar.digital/, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura
Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Avenida Luís
Domingues, 95, Centro, Brejo - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na
página web do Licitar Digital - Endereço: https://licitar.digital/. Esclarecimentos adicionais
no mesmo endereço eletrônico e/ou pelo telefone (98) 3472-0019.

Brejo-MA, 26 de maio de 2022
NICOLAS MENDES DE LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DO MARANHÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022-PMCM

A Prefeitura Municipal de Central do Maranhão (MA), através da Comissão
Permanente de Licitação, nomeada pela portaria 024/2021, torna público para
conhecimento dos interessados, o resultado da licitação na modalidade Tomada de Preços,
na sua forma Presencial, do tipo Menor Preço Global, cujo objetivo é a contratação de
pessoa jurídica para Recuperação de Estrada Vicinal no município de Central do Maranhão
(MA), homologada em favor da empresa R ALMEIDA CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ
n° 26.547.945/0001-01, pelo valor de R$ 289.750,31 (Duzentos e oitenta e nove mil,
setecentos e cinquenta reais e trinta e um centavos) na forma da Lei Federal nº
8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie, informações adicionais via
cpl.centralma@gmail.com.

30 de maio de 2022
PAULA MARIANA PRIVADO SIQUEIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2022

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 licitação, na
modalidade Pregão Eletrônico 008/2022. REPUBLICAÇÃO, do tipo menor preço, para
Contratação de empresa para Aquisição de Móveis, Eletrodomésticos e Equipamentos
Permanentes, para atender as necessidades das Sec. Municipais, por meio de registro de
preços, no dia 14/06/2022 às 09:00 horas, através do site https://www.portaldecompras
publicas.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: Portal de Compras ou através
do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com

Coelho Neto - MA, 25 de Maio de 2022.
SÉRGIO RICARDO VIANA BASTOS

Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022 - SRP

Processo Administrativo nº 02.1905.001/2022.
A Prefeitura Municipal de Fortuna - MA, através de seu Pregoeiro, torna

público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na
modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, para
REGISTRO de PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial e de
vigilância patrimonial desarmada para os Prédios sob responsabilidade da Secretaria
Municipal de Saúde, em conformidade com o Termo de Referencia disposto no Anexo
I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02,
Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais nº 004 e 005/2021, de 04 de
janeiro de 2021, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14,
Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as
disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se
às 10:00 horas do dia 10 de junho de 2022. A sessão publica de julgamento será
realizada eletronicamente no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário
marcados. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico:
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br, no Portal de Transparência do Município no
endereço: http://www.fortuna.ma.gov.br/portal/index.php/transparencia, no sistema
SACOP e também poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de
Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura à Praça da Liberdade, s/n, centro,
Fortuna/MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através
do E-mail: cplfortuna@hotmail.com.. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-
mail citados e provisoriamente no número +55 99 9107-4748.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2022 - SRP

Processo Administrativo nº 02.1905.002/2022.
A Prefeitura Municipal de Fortuna - MA, através de seu Pregoeiro, torna

público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na
modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, para
REGISTRO de PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para a prestação de
serviços de locação de maquinas pesadas e caçambas para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, em conformidade com o Termo de
Referencia disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em
conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos
Municipais nº 004 e 005/2021, de 04 de janeiro de 2021, Leis complementares nº
123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e
subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e
as condições do Edital à realizar-se às 15:00 horas do dia 10 de junho de 2022. A
sessão publica de julgamento será realizada eletronicamente no site
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário marcados. O Edital está
disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico:
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br, no Portal de Transparência do Município no
endereço: http://www.fortuna.ma.gov.br/portal/index.php/transparencia, no sistema
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