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será: 08.244.1005.2021.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.32. Pro-
jeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Valor 
Global: R$ 578.720,00 (quinhentos e setenta e oito mil, setecentos e 
vinte reais). Início da disputa ocorrerá dia 24 de fevereiro de 2022 às 
09h:000min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus ane-
xos, junto à Comissão Permanente de Licitação – CPL, situado na 
Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do Corda - MA, no horário de 
08h00minh as 12h00minh ou no sitio do Tribunal de Contas do Esta-
do – TCE – MA/ SACOP, no Portal da Transparência do município e 
plataforma da BLL pelo site www.bll.org.br, informações pelo e-mail 
cplbdc2021@gmail.com. Barra do Corda – MA, 09 de fevereiro de 
2022. Publique-se. Mikaela Oliveira Cabral Pregoeira do município.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 
– PMBC/MA. A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, atra-
vés da Pregoeira e equipe de apoio, torna-se público, para conhecimen-
to dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, 
na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor preço 
por item, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei 
nº 8.666/93. Objeto: contratação de empresa para prestação de ser-
viços de digitalização, indexação e gerenciamento de documentos 
de interesse do poder executivo do município de Barra do Corda/
MA, cujas as funções permitam a consulta, visualização e im-
pressão dos documentos digitalizado. A dotação orçamentária será: 
04.122.10012003.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Projeto Ati-
vidade: 2003. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Valor Global: R$ 
47.100,00 (quarenta e sete mil reais). Início da disputa ocorrerá dia 03 
de março de 2022 às 09h:000min. Os interessados poderão adquirir o 
Edital e seus anexos, junto à Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do Corda - MA, no 
horário de 08h00minh as 12h00minh ou no sitio do Tribunal de Contas 
do Estado – TCE – MA/ SACOP, no Portal da Transparência do muni-
cípio e plataforma da BLL pelo site www.bll.org.br, informações pelo 
e-mail cplbdc2021@gmail.com. Barra do Corda – MA, 09 de fevereiro 
de 2022. Publique-se. Mikaela Oliveira Cabral Pregoeira do município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022– 
SRP A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/ MA, por meio da Prego-
eiro Oficial, torna público aos interessados que fará licitação na mo-
dalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, 
em regime de Empreitada por preço unitário e fornecimento, tendo 
por objeto a Formação de registro de preços para futura e eventual 
contratação de empresa especializada em prestação de serviços de 
manutenção de poços artesianos e fornecimento de peças para os 
mesmos para atender as necessidades do município de Bom Jar-
dim/MA. A realização do certame está prevista para o dia 24 de feve-
reiro de 2022, às 10h30min (dez horas e trinta minutos) – horário 
local de Bom Jardim/MA. O recebimento das propostas, abertura e 
disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endere-
ço: www.licitabonardinense.com.br. O edital completo está à disposi-
ção dos interessados no site: www.bomjardim.ma.gov.br.  no sistema 
do TCE/SACOP (www.tce.ma.gov.br/sacop). Esclarecimentos adicio-
nais poderão ser obtidos através do e-mail: prefeiturabomjardimcpl@
gmail.com. Bom Jardim/ MA, 09 de fevereiro de 2022. Fabiano De 
Jesus Barbosa Ferreira Pregoeiro Portaria N° 11.2021.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022– 
SRP A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/ MA, por meio da Pre-
goeiro Oficial, torna público aos interessados que fará licitação na 
modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço global, 
em regime de Empreitada por preço Global, tendo por objeto a For-
mação de registro de preços para futura e eventual contratação de 
serviços de locação de software de ambiente web para Gestão de 
despesas públicas, destinado ao controle do fluxo dos processos, 
permitindo acesso aos dados, andamento processual, bem como 

geração de relatórios, bem como de  gerenciamento e controle do 
site Oficial da Prefeitura que disponibilize informações Institucio-
nais, licitações, convênios, decretos, portarias, editais, leis, frota 
de veículos, guia da cidade, banners, notícias, LRF (Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal), e - SIC e ouvidoria para atender a LEI Nº 
12.527/2011 - Lei de acesso à Informação, a fim de atender as ne-
cessidades da Prefeitura Municipal de Bom Jardim - MA. A reali-
zação do certame está prevista para o dia 25 de fevereiro de 2022, às 
11h00min (onze horas) – horário local de Bom Jardim/MA. O recebi-
mento das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamen-
te por meio eletrônico, no endereço: www.licitabonardinense.com.br. 
O edital completo está à disposição dos interessados no site: www.
bomjardim.ma.gov.br.  no sistema do TCE/SACOP (www.tce.ma.gov.
br/sacop). Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do 
e-mail: prefeiturabomjardimcpl@gmail.com. –Esclarecimentos adi-
cionais poderão ser obtidos através do e-mail: prefeiturabomjardim-
cpl@gmail.com. Bom Jardim/ MA, 09 de fevereiro de 2022. Fabiano 
De Jesus Barbosa Ferreira Pregoeiro Portaria N° 11.2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 004/2022.
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Brejo, Estado do Ma-
ranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará 
realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto nº 10.024/19, De-
creto Federal nº 7.892/13, Decreto Municipal n.º 010/2017 e subsi-
diariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores, licitação na modalidade Pregão, em sua forma Eletrônica, do 
tipo menor preço, disputado por item, para Registro de Preço com o 
objetivo de futura contratação de empresa especializada para o for-
necimento de internet banda larga com acesso via fibra óptica para 
atender as necessidades das Secretarias Municipais de Brejo/MA, que 
se realizará no dia 23 de fevereiro de 2022, ás 09:00 horas (horário de 
Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pelo Pre-
goeiro 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 Portal 
de Compras Públicas – Endereço: https://www.portaldecompraspubli-
cas.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço eletrôni-
co e/ou pelo telefone (98) 3472-0019. Brejo – MA, 08 de fevereiro de 
2022. Nicolas Mendes de Lima – Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO A Prefeitura M. de Coelho Neto-MA, por 
meio do Fundo M. de Assistência Social, torna público para conhe-
cimento dos interessados que fará realizar, licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico 013/2022. do tipo menor preço, para Contratação 
de empresa para aquisição de urnas funerárias e prestação de servi-
ços funerários para atender as demandas da Sec. de Assistência So-
cial e Cidadania do município, por meio de registro de preços,  no 
dia 03/03/2022 às 10:00 horas , através do, site https://www.por-
taldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pela Pregoeira des-
ta Prefeitura. Edital https://www.portaldecompraspublicas.com.br 
http://www.transparencia. coelhoneto.ma.gov.br/acessoInformacao/
licitação/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, 08/02/2022. Sônia Maria Silva Carvalho Santos – Secretária 
Municipal de Assistência Social e Cidadania.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022. 
A Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, através de seu pregoeiro, de-
signado pela Portaria nº 001/2022, torna público para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, 
Decreto Municipal nº 040/2020, Lei Complementar 123/2006, Lei nº 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2022 - PMBDC/MA

O Município de Barra do Corda - MA, através da Comissão Especial de Licitação,
torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na
modalidade TOMADA DE PREÇO, com critério de julgamento, menor preço global, nos
termos da Lei nº. 8.666/93. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de
engenharia para prestação de serviços de reforma e ampliação da Unidade Integrada Maria
Safira localizada na Rua Projetada Vila Nair, bairro Altamira, zona urbana do município de
Barra do Corda/MA. A abertura ocorrerá dia 03 de março de 2022, às 09:00 h.

Barra do Corda - MA, 10 de fevereiro de 2022.
CHRISTOFFY FRANCISCO ABREU SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 4/2022

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
010/2017 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, disputado por item, para Registro de Preço com o objetivo de futura contratação de
empresa especializada para o fornecimento de internet banda larga com acesso via fibra
óptica para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Brejo/MA, que se
realizará no dia 23 de fevereiro de 2022, ás 09:00 horas (horário de Brasília), através do
uso de recursos da tecnologia da informação, site
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, 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 Portal de Compras Públicas - Endereço:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo
endereço eletrônico e/ou pelo telefone (98) 3472-0019.

Brejo-MA, 8 de fevereiro de 2022.
NICOLAS MENDES DE LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2022-SRP

Processo nº 0195/2022-PMCH. Objeto: "Registro de Preços para eventual Aquisição de
medicamentos e insumos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, conforme
especificações e condições previstas no edital e seus anexos; Abertura: 04/03/2022 às
08:00hs; Local: Endereço Eletrônico do Portal de Compras Públicas
(www.portaldecompraspublicas.com.br). Base Legal: termos da Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 10.024, de 20
de Setembro de 2019 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas
atinentes à espécie. Informações e Consultas: Sala da Comissão Permanente de Licitação -
CPL, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro - 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, 8 de Fevereiro de 2022.
LUCIANO DE SOUZA GOMES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022

A Prefeitura M. de Coelho Neto-MA, por meio do Fundo M. de Assistência
Social, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, licitação na
modalidade Pregão Eletrônica 013/2022, do tipo menor preço, para Contratação de
empresa para aquisição de urnas funerárias e prestação de serviços funerários para
atender as demandas da Sec. de Assistência Social e Cidadania do município, por meio de
registro de preços, no dia 03/03/2022 às 10:00 horas , através do, site
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta
Prefeitura. Edital https://www.portaldecompraspublicas.com.br http://www.transparencia.
coelhoneto.ma.gov.br/acessoInformacao/licitação/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, 8 de fevereiro de 2022.
SÔNIA MARIA SILVA CARVALHO SANTOS

Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º Termo Aditivo. Ref. Ao Contrato de N°. 072/2021. Objeto: O Presente Termo Aditivo
Tem Como Objeto A Prorrogação da Vigência do Contrato Firmado Entre As Partes Em
21/06/2021, Nos Termos do Inciso Ii do Artigo 57, da Lei nº 8.666, de 1993. Contratante:
Prefeitura Municipal de Estreito, Estado do Maranhão, Neste Ato Representada Pelo
Senhor Paulo Roberto de Lira Danda, Secretário Municipal de Administração, Finanças e
Gestão. Contratado: Distribuidora Exata de Medicamentos Eireli, Inscrita No Cnpj Sob O nº
22.78969/0001-20, Com Sede Na Rua D N° 95, Bairro Parque Idependência, No Município
de Imperatriz-Ma, Neste Ato, Representada Pela Sra. Maria Sara Galdino Paula Portadora
do Rg N. º 016941722001-9 Ma e do Cpf/Mf N. º 014.253.883-37. O Prazo de Vigência e
Execução do Contrato nº 072/2021, Fica Prorrogado Até 30/06/2022, Contados A Partir de
31/12/2021, Data do Término do Prazo Anteriormente Acordado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 - SRP

A Comissão Permanente de Licitação torna público aos interessados que em
sessão realizada no dia 02 fevereiro de 2022 às 09:18h (nove horas e dezoito minutos),
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 069/2021 - SRP tendo como OBJETO: Contratação
de empresa especializada no fornecimento de Material Cognitivo de EDUCAÇÃO FÍSICA
e EJA, para uso comum dos Discentes e Docentes e serviços necessários ao
atendimento do presente objeto, conforme quantitativos e especificações técnicas.
Todas as empresas foram desclassificadas conforme observação na recusa da proposta,
assim a pregoeira declarou FRACASSADO o certame.

CHRISTIANE FERNANDES SILVA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
RESULTADO DE JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2021

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lima Campos,
Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 001, de
22 de outubro de 2021, torna público aos interessados, o resultado do julgamento da
licitação na modalidade Tomada de Preços nº 006/2021, objetivando a contratação de
empresa para execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais, conforme Convênio
CV nº. 8.319.00/2020 (SICONV nº 907092), celebrado entre a Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e o Município de
Lima Campos/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e
Trânsito. Atendidos todos os dispositivos previstos na legislação vigente, em especial à luz
da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como, demais condições estabelecidas no
Edital e considerando que o critério de julgamento da proposta de preços apresentada pela
empresa participante habilitada na licitação acima identificada foi do tipo menor preço
global, a Comissão Permanente de Licitação deliberou pelo seguinte resultado:

- Classificar em 1º (primeiro) lugar/vencedora, a empresa LÍDER ENGENHARIA
LTDA, situada na Av. Jornalista Miécio Jorge / Av. do Vale, Sala 202, Garagem 46,
Pavimento 8 A, Bairro: Renascença, São Luís - MA, CEP: 65.075-660, inscrita no CNPJ sob
o nº 02.466.210/0001-03, pelo valor global de R$ 946.991,99 (novecentos e quarenta e seis
mil, novecentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos).

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lima Campos,
Estado do Maranhão, em 03 de fevereiro de 2022.

VALMÍ SILVA JÚNIOR
Presidente da CPL

EVANDA MARIA MENDES SANTIAGO
Secretária da Comissão Permanente de Licitação

PAULO DE TARSO FEITOSA DE SOUSA
Membro da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021

REGISTRO DE PREÇOS. A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Luís Domingues/MA, com
autorização do ordenador de despesa, avisa aos interessados que fará realizar licitação na
seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa:
Aberto. Tipo de licitação: Menor preço por item, que será regida pela Lei nº 10.520/2002,
Decreto Federal nº 10.024/2019, subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações. Objeto: Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de Combustíveis,
de interesse da Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias. Data e horário
do início da disputa: 10:00 horas do dia 24/02/2022. Site para realização do Pregão:
www.licitanet. com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no
ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital,
para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no site da
Prefeitura (https://luisdomingues.ma.gov.br) e também nos dias de expediente das 08:00
às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de Luís Domingues-MA, onde poderão
ser consultados gratuitamente, ou obtidos mediante a entrega de 01 (uma) resma de papel
(500 folhas), tamanho A4, 210 x 297 mm, 75 g/m², referente ao custo de reprodução
podendo ainda ser solicitado via e-mail: cpl.luisdomingues@gmail.com.

Luís Domingues/MA, 9 de fevereiro de 2022.
MYKAELLEM SAMARA COSTA NAZARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2022

A Prefeitura Municipal de Mirador - MA, localizada na Rua Jornalista Mauritonio
Meire, 22 - Centro, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade
Pregão Eletrônico, em 23/02/2022, às 09:00hrs, horário local, objetivando aquisição de
carro, tipo passeio, motor 1.0, 0 km, 04 portas, para o Município de Mirador/MA, por meio
do sistema https://www.comprasmirador.com.br/.O presente Edital estará à disposição dos
interessados no endereço eletrônico https://www.comprasmirador.com.br/ ou no portal de
transparência http://www.transparencia.mirador.ma.gov.br/ acessoInformacao/licitacao/tce
ou no site do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão https://www6.
tce.ma.gov.br/sacop/muralsite /mural zul ou na sede da Prefeitura Municipal de Mirador,
localizada a Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - CEP 65.850-000.

Mirador/MA, 10 de fevereiro de 2022.
DEUSEVAN PEREIRA DE BRITO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONÇÃO
EXTRATOS DE TERMOS DE ADITIVOS

9º TERMO DE ADITIVO, Contrato nº 106/2019, Processo nº 94/2018, Tomada de Preços
nº 10/2019/CCL. PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO e N.
J. SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI - ME, CNPJ: 00.074.332/0001-10.
Objeto: Acréscimo do prazo contratual original de 05/08/2021 a 05/11/2021. AMPARO
LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993.

10º TERMO DE ADITIVO, Contrato nº 106/2019, Processo nº 94/2018, Tomada de
Preços nº 10/2019/CCL. PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E
PLANEJAMENTO e N. J. SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI - ME, CNPJ:
00.074.332/0001-10. Objeto: Acréscimo do prazo contratual original de 05/11/2021 a
05/02/2022. AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993.

11º TERMO DE ADITIVO, Contrato nº 106/2019, Processo nº 94/2018, Tomada de
Preços nº 10/2019/CCL. PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E
PLANEJAMENTO e N. J. SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI - ME, CNPJ:
00.074.332/0001-10. Objeto: Acréscimo do prazo contratual original de 04/02/2022 a
04/05/2022. AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022

BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº
018/2019, Lei nº 123/06, Lei 147/14 e alterações e subsidiariamente no que couber as
disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: AQUISIÇÃO
DE COMBUSTIVEIS. ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde. LOCAL/SITE:
www.portaldecompraspublicas.com.br. DATA: 24/02/2022. HORÁRIO: 08h:00min (oito
horas).
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 - BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02,
Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 018/2019, Lei nº 123/06, Lei 147/14 e
alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas
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Jotônio Vianna
Política, Cultura & Variedades / off10@uol.com.br

O tema rendeu
No meio da semana, misturados à questão política, vieram à tona, mais 
uma vez, os assuntos do coração entrelaçados nas cidades de Caxias e 
Tuntum. A vinda do ex-prefeito de Tuntum Cleomar Tema à Princesa 
GR�6HUW¥R��QD�TXDUWD�IHLUD�SDVVDGD��H�D�FRQࣅUPD©¥R�SRU�HOH�GR�URPDQFH�
com a ex-vereadora e ex-secretária da Mulher Taniery Cantalice 
centralizaram as conversas no município. Entre a eufonia e a cacofonia, 
o tema rendeu.
E rendeu exatamente porque, em outra ponta, correlacionou-se o 
assunto Tema e Taniery à similar relação do prefeito Fábio Gentil com a 
deputada estadual Daniella, ex-mulher do ex-prefeito Tema. A história, 
assim, fez a alegria dos grupos de fofoca locais e estaduais... Mas o 
enredo vai muito além do sentimento ou do mero sentimentalismo, pois 
imbricado às coisas do coração há as coisas político-partidárias. Além 
GHࣅ�FDU�FRP�7DQLHU\��7HPD�DQGD�DWU£V�GH�VH�FDFLIDU�HOHLWRUDOPHQWH�QD�
região. Tal qual como também faz sua ex-cara-metade Daniella na 
relação com Fábio Gentil. Ou seja, entre as delícias do amor e as coisas 
práticas há um elo bem trançado.
Quer dizer, existem os idílios que sobrevoam e dilaceram corações, mas 
há também o pragmatismo em busca do poder. Não se sabe quais deles 
se sobrepõem ao outro, mas é certo que eles se entrelaçam no mesmo 
caminho das paralelas da vida íntima e da vida do povo de suas regiões.

Continua rendendo
Decerto que o tema rendeu... 
E continua rendendo nas 
conversas de esquina e 
de beiras de rua, no meio 
do asfalto. E vai por aí se 
multiplicando em enredos 
fantasiosos ou realistas na 
Princesa do Sertão.
Polêmica dos áudios
Falando nisso, áudios vazados 
de um grupo de Zap têm tido 
eco nas coxias políticas locais. 
Os polêmicos áudios são da 
vereadora governista Ângela 
Machado, que reclama do 
prefeito Fábio Gentil porque 
este não teria cumprido 
algumas promessas feitas à sua 
base no Legislativo...
Suposta promessa
...Mas Ângela Machado só 
HVSHFLࣅFD�QRV�£XGLRV�D�VXSRVWD�
promessa de Fábio Gentil de 
que o seu primo e presidente 
da Câmara, Teódulo Aragão, 
seria o escolhido pelo Palácio 
da Cidade para brigar por 
uma vaga na Assembleia 
maranhense...
Daniella
...A vereadora cita a entrada 
de Daniella Tema na jogada, 
o que teria melado as 
pretensões de Teódulo Aragão 
de conquistar uma cadeira 
no Legislativo estadual e, 
também, a entrada de Amanda 
Gentil na disputa por uma vaga 
na Câmara Federal...
Explícito
...Porém, a edil não vai adiante 
sobre o que mais Gentil teria 
falhado em suas promessas... 
No entanto, Ângela Machado 
deixa muito explícito que, 
para ela, o futuro candidato a 
prefeito de Caxias, em 2024, 
seria Teódulo Aragão...
Candidata
...O que seria improvável do 
ponto de vista de uma eventual 
vitória de Amanda Gentil nas 
urnas em 2022... Pois, caso 
se eleja, Amanda Gentil será 
naturalmente a candidata a 
prefeita apoiada por seu pai em 
2024...
Impedimento
...Isso porque, uma vez eleita 
deputada, ela não poderia ser 
impedida de se candidatar 
a prefeita sob a alegação do 
parentesco familiar. O cargo de 

deputada a tornaria livre desse 
impedimento legal.
Conformado
A propósito, quem já se 
conformou com a ideia de 
não sair candidato a deputado 
estadual foi o meio-irmão de 
Gentil e ex-prefeito de Aldeias 
Altas Benedito Tinoco...
Movimentação
...Até um tempo atrás, 
Tinoco ainda se movimentou 
internamente para conseguir o 
apoio de Gentil à sua pretensão 
de se candidatar a uma cadeira 
na Assembleia, mas sua 
insistência não foi adiante 
após a entrada em Caxias de 
Daniella Tema.
Encontro
Aguardada para ontem a vinda 
do deputado federal Josimar 
de Maranhãozinho a Caxias, 
para um encontro com o 
vice-prefeito Paulo Marinho 
Júnior...
Projeto
...Segundo as explicações 
públicas de Maranhãozinho 
e do próprio Paulo Marinho 
Júnior, a intenção do primeiro 
em Caxias seria a de fortalecer 
o projeto do segundo de se 
candidatar a deputado federal...
Andanças da PF
...Mas a verdade é que hoje 
quase ninguém mais acredita 
que Josimar de Maranhãozinho 
leve adiante a ideia de se 
lançar candidato a governador 
do Maranhão, principalmente 
depois das andanças da Polícia 
Federal em seus escritórios em 
São Luís e em outras plagas do 
estado...
Não se encaixaria
...Na cabeça de observadores 
locais a vinda de Josimar 
a Caxias não se encaixaria 
mais nessa possibilidade de 
tentar chegar ao Palácio dos 
Leões nem na hipótese de sair 
candidato a vice-governador 
em qualquer outra chapa 
estadual...
Reeleição
...Assim, seria mais provável 
que Maranhãozinho tentasse 
mesmo se reeleger para a 
Câmara Federal, o que, em 
tese, enfraqueceria os planos 
do próprio PMJ de também 
tentar conseguir um assento 
em Brasília.

Prato cheio - Moço, tem rendido a história dos romances de Tema 
e Taniery e de Fábio Gentil e de Daniella. Os casos são um prato 
cheio para os fofoqueiros de plantão na Princesa do Sertão e em 
Tuntum!!!

Lenha – Por causa dos áudios da mesma, os próprios governistas 
têm descido a lenha na vereadora Ângela Machado... Para os pala-
cianos, a edil estaria querendo apenas faturar alguma coisa no poder 
ou, então, receber o que até agora não teria chegado às suas mãos!!!
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CÂMARA MUNICIPAL DE CODÓ – MA 

AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022 – 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 572/2022 - CPL/CMC. NA PRAÇA DO 
PARLAMENTO, Nº456, SÃO BENEDITO, CODÓ – MA, na forma do 
decreto Federal 10.024/2019,  Lei 10.520/02 aplicando subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93, através do Pregoeiro da Câmara Municipal, 
torna público, que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO, em sua 
IRUPD�(/(75Ð1,&$��GR�WLSR�0(125�35(d2�325�,7(0��FRP�¿QDOLGDGH�
de Prestação de serviços de Manutenção de computadores e 
impressoras, visando atender às necessidades da Câmara Municipal 
de Codó - MA. conforme Edital e Anexos. A sessão será realizada no dia 
24 de fevereiro de 2022, às 08h30min (oito e trinta horas), no sítio 
Portal de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.
br. Os interessados poderão consultar e obter o Edital e seus Anexos 
gratuitamente através dos endereços eletrônicos Portal de Compras 
Públicas-www.portaldecompraspublicas.com.br e http://cmcodo.
ma.gov.br/portal/index.php/transparencia. Outras informações pelo 
e-mail camaracodo2021@gmail.com ou pelo telefone (99) 3661 – 1266  
das 09:00 às 12:00 h. Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. 
09 de fevereiro de 2022. Josué Trindade Sousa. Pregoeiro Da Câmara 
Municipal.

CÂMARA MUNICIPAL DE CODÓ – MA 

AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022 – 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 585/2022 - CPL/CMC. NA PRAÇA DO 
PARLAMENTO, Nº456, SÃO BENEDITO, CODÓ – MA, na forma do 
decreto Federal 10.024/2019,  Lei 10.520/02 aplicando subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93, através do Pregoeiro da Câmara Municipal, 
torna público, que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO, em sua 
IRUPD�(/(75Ð1,&$��GR�WLSR�0(125�35(d2�325�,7(0��FRP�¿QDOLGDGH�
de Contratação de Serviços especializados em Digitalização e 
Organização de Documentos. conforme Edital e Anexos. A sessão será 
realizada no dia 25 de fevereiro de 2022, às 08h30min (oito horas trinta), 
no sítio Portal de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.
com.br. Os interessados poderão consultar e obter o Edital e seus 
Anexos gratuitamente através dos endereços eletrônicos Portal de 
Compras Públicas-www.portaldecompraspublicas.com.br e http://
cmcodo.ma.gov.br/portal/index.php/transparencia. Outras informações 
pelo e-mail camaracodo2021@gmail.com ou pelo telefone (99) 3661 
– 1266  das 09:00 às 12:00 h. Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus 
Articulados. 09 de fevereiro de 2022. Josué Trindade Sousa. Pregoeiro 
Da Câmara Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura M. de Coelho Neto-MA, por meio do Fundo M. de 
Assistência Social, torna público para conhecimento dos interes-
sados que fará realizar, licitação na modalidade Pregão Eletrôni-
co 013/2022. do tipo menor preço, para Contratação de empresa 
para aquisição de urnas funerárias e prestação de serviços fune-
rários para atender as demandas da Sec. de Assistência Social e 
Cidadania do município, por meio de registro de preços,  no dia 
03/03/2022 às 10:00 horas , através do, site https://www.portal-
decompraspublicas.com.br, sendo presidida pela Pregoeira des-
ta Prefeitura. Edital https://www.portaldecompraspublicas.com.br 
http://www.transparencia. coelhoneto.ma.gov.br/acessoInforma-
cao/licitação/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, 08/02/2022. Sônia Maria Silva Carvalho San-
tos – Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania.

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP torna público que realizará 
licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço, no modo de disputa aberto, com 
orçamento sigiloso, no dia 10/03/2022, às 9h30 – Hora de Brasília - DF, por meio do uso de recursos e 
tecnologia da informação, pelo site www.licitacoes-e.com.br, para contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de locação de veículos, sem motorista e sem 
combustível, para transporte de passageiros e carga, visando auxiliar nos trabalhos 
administrativos e operacionais da Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP, de 
acordo com o constante no Processo Administrativo nº 03078/2021 - EMAP, de 08/11/2021 e 
especificações e condições do Edital e seus Anexos, e em conformidade disposições do Regulamento de 
Licitações e Contratos da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016. O 
edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sites www.licitacoes-e.com.br e 
www.emap.ma.gov.br, no link Transparência/Compras, podendo ainda ser adquirido gratuitamente, 
mediante solicitação pelo e-mail: csl@emap.ma.gov.br, durante os dias úteis, das 8h às 12h e das 13h às 
17h. Esclarecimentos e informações adicionais serão prestados aos interessados no site 
www.emap.ma.gov.br. Telefones: (98) 3216-6531, 3216-6532 e 3216-6533.

São Luís/MA, 10 de fevereiro de 2022
Flavia Alexsandra Noleto Miranda Carvalho

Gerente de Compras e Contratos da EMAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - EMAP

Lançado edital da segunda edição do Prêmio Servidor Pesquisador
O governo do Estado, por meio da 
Escola de Governo do Maranhão, em 
parceria com a Secretaria de Estado da 
Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e 
a Fundação de Amparo à Pesquisa e ao 
'HVHQYROYLPHQWR�&LHQW¯ࣅFR�H�7HFQROµJLFR�
do Maranhão (Fapema), publicou na última 
VH[WD�IHLUD������QR�'L£ULR�2ࣅFLDO�GR�(VWDGR�

do Maranhão, caderno Executivo, o edital 
do Prêmio Servidor Pesquisador.
A premiação foi instituída pelo governador 
Flávio Dino através do Decreto Nº 
35.818 de 14 de maio de 2020. O Prêmio 
é destinado aos servidores públicos 
que realizam pesquisas de relevância 
para o desenvolvimento, inovação e 

modernização da administração pública, 
com ênfase na melhoria da prestação dos 
serviços públicos no Estado do Maranhão.
As inscrições são gratuitas e devem ser 
realizadas mediante submissão de proposta 
durante o período de 16/02 a 27 de abril, 
por meio do endereço eletrônico: egma.
ma.gov.br.

“Cidadania e Leitura” forma equipe para 
atuar na Biblioteca Luiz Phelipe Andrès

O projeto Cidadania e Leitura entregará 
mais um novo espaço na área Itaqui-
Bacanga. Desta vez, é a Vila Ariri que 
ganhará a Biblioteca Comunitária Luiz 
Phelipe Andrès, com toda infraestrutura 
e rico acervo. O projeto está na etapa de 
capacitação da equipe, com realização de 
SDOHVWUD��PLQLFXUVR�H�RࣅFLQD�SDUD�IRUPD©¥R�
dos que trabalharão com os leitores na 
comunidade.
“É uma etapa de capacitação da equipe e 
também de sensibilização da comunidade 
para a importância da Biblioteca Luiz 
Phelipe Andrès como instrumento de 
fortalecimento da Vila Ariri”, ressaltou 
Rosa Maria Ferreira Lima, que coordena o 
projeto.
$�SUµ[LPD�RࣅFLQD�RFRUUHU£�QRV�GLDV����H�
20 deste mês, e enfocará a “Promoção da 
leitura” e será conduzida pela professora 
doutora Leoneide Maria Brito Martins 

(Ufma). No roteiro, as práticas de 
incentivo à leitura, dirigida aos mediadores 
da comunidade, professores, pais e demais 
interessados.
Já o minicurso será no período de 25 e 
26, também deste mês, e tratará de temas 
relacionados à organização técnica, 
informatização do acervo e ações de 
dinamização da Biblioteca. Será ministrado 
pela professora doutora Rosário Almeida.
CIDADANIA

$�SULPHLUD�SDOHVWUD��UHDOL]DGD�QR�GLD����GH�
janeiro, enfocou “A importância da leitura 
e da biblioteca no exercício da cidadania” 
e também foi ministrada pela professora 
doutora Leoneide Maria Brito Martins.
Antes da palestra, houve a apresentação 
da iniciativa à comunidade, feita pela 
bibliotecária e coordenadora do projeto, 
Rosa Maria Ferreira Lima.

O projeto é realizado pela Sociedade de 
Amigos das Bibliotecas do Maranhão 
(SAB), com apoio da Lei Rouanet e 
patrocínio do Instituto Cultural Vale. 
Tem parceria da Associação Comunitária 
do Itaqui-Bacanga (Acib), responsável 
por selecionar a equipe que trabalhará 
na biblioteca e pela mobilização da 
comunidade quanto à necessidade de 
utilização do espaço por leitores de todas 
as idades.
HOMENAGEM

O nome foi escolhido pela comunidade 
e é uma homenagem ao reconhecido e 
grandioso engenheiro Luiz Phelipe Andrès, 
que dirigia o Estaleiro Escola no mesmo 
bairro da Vila Ariri e faleceu recentemente. 
Ele também estava apoiando o projeto para 
que o mobiliário das novas bibliotecas 
fosse confeccionado pelo Estaleiro Escola.

Rosa Maria Ferreira Lima, com a palestrante e participantes da palestra

DIVULGAÇÃO
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