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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA PREGÃO ELETRÔNICO 
SRP Nº007/2022 O Município de Anajatuba/MA, através da  Prefei-
tura Municipal de Anajatuba - MA, por meio do Secretário Municipal 
de Administração, designado pelo Decreto nº006/2022, torna público 
que realizará às 09:00h (Nove horas) do dia 25 de FEVEREIRO 
de 2022, na plataforma Compras Públicas,  no endereço eletrônico: 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Licitação na Modali-
dade Pregão Eletrônico, do tipo menor preços por item, tendo por 
objeto a Seleção da proposta mais vantajosa visando o REGISTRO 
DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de pessoa(s) jurí-
dica(s) para fornecimento de materiais de construção, ferramentas, 
EPI’S e acessórios para atender as necessidades das diversas secreta-
rias do Município de Anajatuba -MA, conforme disposições previstas 
no Edital e seus Anexos, regido pela Lei Federal  nº10.520/02, De-
creto Federal Nº10.024/19, Decreto Municipal nº022/2021, Decreto 
Municipal nº023/2021, subsidiariamente pela Lei nº8.666/93 e suas 
alterações e demais legislações pertinentes. O Edital e seus Anexos 
estão à disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada 
na Rua Benedito Leite, 868, Centro, de 2ª a 6ª feira-feira, no horário 
das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados e retira-
dos gratuitamente por mídia digital ou impresso. Assim como pelo 
portal da prefeitura, no endereço eletrônico:  www.anajatuba.ma.gov.
br  Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Anajatuba - MA, 
em 28 de JANEIRO de 2022. LEONARDO MENDES ARAGÃO. 
Secretária Municipal de Administração. Decreto nº006/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA

AVISOS DE LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 008/2022 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. O Município 
de Anapurus - MA, torna público aos interessados que, com base na 
Lei nº 10.024/2019, 10.520/02, 7.892/2013 e subsidiariamente as dis-
posições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar 
às 10h00min, (Dez horas),(horário de Brasília) do dia 15 de Fevereiro 
de 2022, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 008/2022, para 
registro de preços, do tipo menor preço por item, tendo por objeto a 
futura e Eventual contratação de empresa especializada para aqui-
sição de equipamentos/material permanente para atender unidade 
básica de saúde da Secretaria Municipal de Saúde.Do município de 
Anapurus/MA. Poderão participar deste pregão eletrônico as empre-
sas que preencherem os requisitos do Edital. A sessão pública acon-
tecerá pelo site: http://www.licitanet.com.br. O Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Li-
citação – CPL da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA, localizada 
na Av. João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro, Anapurus/MA, 
de segunda-feira à sexta-feira das 08:00 as 12:00 horas onde pode-
rão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante entrega de 01 
(uma) resma de papel A4 no endereço supra. O Edital também pode 
ser adquirido no site http://www.licitanet.com.br. Anapurus/MA, 28 
de Janeiro de 2022.ALMIR LIMA DA SILVA. Pregoeiro.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 - SISTEMA REGISTRO DE 
PREÇOS. O Município de Anapurus - MA, torna público aos inte-
ressados que, com base na Lei nº 10.024/2019, 10.520/02, 7.892/2013 
e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, fará realizar às 08h00min, (oito horas),(horário de Bra-
sília) do dia 15 de fevereiro de 2022, licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº 003/2022, para registro de preços, do tipo menor preço 
por item, tendo por objeto a futura e Eventual contratação de empresa 
especializada em promoção de eventos de grande porte, com vistas 
à realização do CARNAVAL/2022, incluindo toda infraestrutura, 
conforme especificações descritas neste instrumento para atender o 
município de Anapurus/MA. A sessão pública será realizada na sala 
da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Anapurus/MA. O Edital e seus anexos estão à disposição dos inte-

ressados na Comissão Permanente de Licitação – CPL. Localizada 
na Av. João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro, de segunda-feira 
à sexta-feira das 08:00 as 12:00 horas onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou obtidos mediante entrega de 01 (uma) resma de pa-
pel A4 no endereço supra, como também por meio do Sistema de 
Acompanhamento de Contratações Públicas – SACOP ou ainda no 
portal da transparência desta prefeitura. Anapurus/MA, 28 de Janeiro 
de 2021. ALMIR LIMA DA SILVA, Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS - MA

AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2022 
– CCL/PMB PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.180/2021 
OBJETO: Registro de preço para a futura aquisição de Gás de Cozi-
nha – GLP e Vasilhames. SITUAÇÃO: Anteriormente marcada para 
o dia 31/01/2022 às 14h00min, a presente licitação fica ADIADA para 
o dia 04/02/2022, às 09h00min., horário de Brasília/DF. LOCAL DE 
REALIZAÇÃO: Portal de CMB – www.centralcomprasbhsma.
com.br Informações adicionais em www.barreirinhas.ma.gov.br, 
www.centralcomprasbhsma.com.br e Mural de Contratações do 
SACOP - www.tce.ma.gov.br. Barreirinhas (MA), 31 de janeiro de 
2022. Áquilas Conceição Martins Pregoeira CCL/PMB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS 001/2022. A 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Brejo, 
Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessa-
dos que fará realizar, licitação na modalidade Tomada de Preços nos 
termos da Lei 8.666/93, no regime de Execução Indireta, Empreitada 
por preço Global, do tipo menor preço, que tem como objeto a Con-
clusão dos Serviço de Pavimentação Asfáltica “AAUQ” nas seguintes 
ruas: Rua do Matadouro, Rua Machado de Assis e Rua Dr. Francisco 
Costa, na sede do Município de Brejo/MA, que se realizará no dia 
17 de fevereiro de 2022, as 14:30hrs (horário de Brasília) na sala da 
Comissão Permanente de Licitação no Prédio da Prefeitura Municipal 
de Brejo. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis na sala 
da Comissão de Licitação, localizada na Av. Luís Domingues, nº 95, 
Centro, Brejo/MA, atendimento das 08:00 as 12:00hs, demais infor-
mações pelo Telefone (98) 3472-0019. Brejo – MA, 27 de janeiro de 
2022. Anselmo Barbosa Mourão – Presidente – CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura M.de Coelho Neto-MA, por 
meio da Sec. M. de Administração, Planejamento e Finanças, torna pú-
blico para conhecimento dos interessados que fará realizar, licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRONICO 005/2022, do tipo menor preço, 
para Contratação de empresa para locação de software para gestão de 
recursos humanos e folha de pagamento para atender as necessidades 
da Sec. M. de planejamento, administração e finanças do município, por 
meio de registro de preços no dia 16/02/2022 às 10:00 horas, através do 
uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portalde-
compraspublicas.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefei-
tura. O edital e seus anexos encontram-se disponível nas paginas web 
endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br,http://www.
transparencia.coelhoneto.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce, ht-
tps://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, 27/01/2022. Domin-
gos Dias da Silva – Sec. M. de Administração, Planejamento e Finanças.

A Prefeitura M.de Coelho Neto-MA, por meio do Fundo M. de As-
sistência Social, torna público para conhecimento dos interessados 
que fará realizar,  licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO 
006/2022.do tipo menor preço, para Contratação de Empresa para 
Prestaçãode Serviço de Material Gráfico, para atender as necessida-
des da Sec. M. de Assistência Social e Cidadania do Município, no 
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dia 17/02/2022 às 10:00 horas , através do uso de recursos da tecnolo-
gia da informação, site https://www.portaldecompras publicas.com.br 
, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura. O edital e seus ane-
xos encontram-se disponíveis na pagina web:https://www.portalde 
compraspublicas.com.br. , http://www.transparencia.coelhoneto. ma.
gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce, e no endereço:https://www6.
tce .ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul .Esclarecimentos adicionais 
pagina web do Portal de Compras ou através do e-mail: cpl.coelho-
neto.ma@gmail.com . Coelho Neto - MA, 27/01/2022. Sônia Maria 
Silva Carvalho Santos – Sec. M. de Assistência Social e Cidadania.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022-
CPL/PMDB. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 013.2022.  A Prefeitura 
Municipal de Duque Bacelar /MA, através do Presidente da CPL, Con-
forme Portaria nº 01/2022, torna público que no dia 17 de fevereiro de 
2022 às 08:00h, realizará licitação na modalidade Tomada de Preços, tipo 
menor preço global, tendo por objeto: prestação de serviços de locação 
de impressoras e scaner, conforme descrito no Anexo I - Projeto Básico. 
O Edital será disponibilizado, na íntegra, a disposição dos interessados 
no endereço eletrônico https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mu-
ral.zul, https://duquebacelar.ma.gov.br ou na Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, localizada Rua Coronel Rosalino, s/n, Centro, Duque 
Bacelar-MA, CEP: 65.625-000, no horário das 08:00 às 12:00 horas, 
onde poderá ser consultado gratuitamente ou obtidos. BASE LEGAL: 
Lei Federal nº 8.666/1993, suas alterações posteriores. Esclarecimentos 
adicionais no endereço supra, via e-mail cplduquebacelar@gmail.com 
ou fone (98)984992219, Publique-se. Duque Bacelar/MA, 31 de janeiro 
de 2022. JOSEMIR RIBEIRO DA COSTA-Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS – MA

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Nº 001/2022. 
Processo Administrativo nº 02.2401.001/2022. A Prefeitura Municipal de 
Gonçalves Dias – MA, através da sua Comissão Permanente de Licitação, 
torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando 
licitação na modalidade Tomada de Preços, no regime de empreitada 
por Menor Preço Global, objetivando a Contratação de empresa para 
a prestação de serviços de conclusão da obra de construção do giná-
sio poliesportivo no Município, em conformidade com as especifica-
ções contidas no Edital, o qual será processado e julgado em confor-
midade com a Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, e as 
condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 16 de fevereiro 
de 2022. A sessão pública de julgamento será realizada nas dependên-
cias da Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL,  à Praça João Afonso Cardoso, 404, 
centro, Gonçalves Dias – MA, no dia, hora e local citados, em que serão 
recebidos os envelopes de proposta e habilitação. Em atendimento as 
recomendações do Município e da OMS informamos que a sessão 
ocorrerá em local aberto e arejado, que será estabelecido distanciamento 
mínimo de 02 metros de cada participante durante a sessão e que será 
obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que cada participante 
porte seu frasco de álcool e itens de proteção necessário.  O edital está 
disponível para todos os interessados no site da Prefeitura Municipal 
no endereço eletrônico: https://www.goncalvesdias.ma.gov.br/, no Portal 
de Transparência do Município, http://www.transparencia.goncalvesdias.
ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce, no site do TCE/MA no sistema 
SACOP e também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão 
Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura 
Municipal à Praça João Afonso Cardoso, 404, centro, Gonçalves Dias – 
MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado 
através do E-mail: cplgdias@hotmail.com. Esclarecimento adicional no 
mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 
8200-9605. Gonçalves Dias (MA), 27 de janeiro de 2022. Regilane do 
Nascimento Nunes Silva – Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 001/2022 
–  SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP. Processo Ad-
ministrativo nº 02.2401.002/2022. A Prefeitura Municipal de Gon-
çalves Dias – MA, através de sua Pregoeira, torna público para conhe-
cimento 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 empre-
sa para o fornecimento de gêneros alimentícios para a composição de 
merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Munici-
pal de Educação, em conformidade com o Termo de Referência dis-
posto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em con-
formidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, 
Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada 
pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsi-
diariamente 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 14 de fevereiro de 2022. A sessão pública de julgamento será re-
alizada eletronicamente no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.
br no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os 
interessados no site da Prefeitura Municipal no endereço eletrônico: 
https://www.goncalvesdias.ma.gov.br/, no Portal de Transparência 
do Município, http://www.transparencia.goncalvesdias.ma.gov.br/
acessoInformacao/licitacao/tce, no endereço eletrônico: https://www.
bbmnetlicitacoes.com.br, no site do TCE/MA no sistema SACOP e 
também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Perma-
nente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal 
à Praça João Afonso Cardoso, 404, centro, Gonçalves Dias – MA, de 
2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado atra-
vés do E-mail: cplgdias@hotmail.com. Esclarecimento adicional no 
mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 
99 8155-1482. Gonçalves Dias (MA), 27 de janeiro de 2022. Maria 
Edneude Moura Gomes – Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 002/2022 –  
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP. Processo Adminis-
trativo nº 02.2401.003/2021. A Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias 
– MA, através de sua Pregoeira, torna público para conhecimento dos 
interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na 
forma ELETRÔNICA,  do tipo Menor Preço por Item,  para REGIS-
TRO DE PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para a fu-
tura e eventual prestação de serviços de locação de veículos automoti-
vos diversos para atender as necessidades das Secretarias Municipais, 
em conformidade com o Termo de Referência 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, 
Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, De-
creto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que cou-
ber 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 14 de fevereiro de 2022. 
A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site 
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário marcados. O 
edital está disponível para todos os interessados no site da Prefeitura 
Municipal no endereço eletrônico: https://www.goncalvesdias.ma.gov.
br/, no Portal de Transparência do Município, http://www.transparencia.
goncalvesdias.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce, no endereço 
eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br, no site do TCE/MA no 
sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtido na sala da Co-
missão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura 
Municipal à Praça João Afonso Cardoso, 404, centro, Gonçalves Dias 
– MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado 
através do E-mail: cplgdias@hotmail.com. Esclarecimento adicional no 
mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 
99 8155-1482. Gonçalves Dias (MA), 27 de janeiro de 2022. Maria 
Edneude Moura Gomes – Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 003/2022 – 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP. Processo Admi-
nistrativo nº 02.2401.004/2022.. A Prefeitura Municipal de Gonçal-
ves Dias – MA, através de sua Pregoeira, torna público para conhe-
cimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade 
Pregão, na forma ELETRÔNICA,  do tipo Menor Preço por Item, 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 5/2022
A Prefeitura M.de Coelho Neto-MA, por meio da Sec. M. de Administração,

Planejamento e Finanças, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar,
licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO 005/2022, do tipo menor preço, para
Contratação de empresa para locação de software para gestão de recursos humanos e folha de
pagamento para atender as necessidades da Sec. M. de planejamento, administração e
finanças do município, por meio de registro de preços no dia 16/02/2022 às 10:00 horas,
através do uso de recursos da tecnologia da informação, site
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta
Prefeitura. O edital e seus anexos encontram-se disponível nas paginas web endereço
https://www.portaldecompraspublicas.com.br,http://www.transparencia.coelhoneto.ma.
gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce, 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, 27 de janeiro de 2022.
DOMINGOS DIAS DA SILVA

Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

PREGÃO ELETRONICO Nº 6/2022

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 ELETRONICO 006/2022.do tipo menor preço, para Contratação de Empresa para
Prestaçãode Serviço de Material Gráfico, para atender as necessidades da Sec. M. de
Assistência Social e Cidadania do Município, no dia 17/02/2022 às 10:00 horas , através do uso
de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecompras publicas.com.br ,
sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura. O edital e seus anexos encontram-se
disponíveis na pagina
web:https://www.portaldecompraspublicas.com.br.,http://www.transparencia.coelhoneto.
ma.gov.br/acesso Informacao/licitacao/tce, e no endereço: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, 27 de janeiro de 2022.
SÔNIA MARIA SILVA CARVALHO SANTOS

Seretária Municipal de Assistência Social e Cidadania
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

EXTRATOS DE CONTRATOS Nº 26/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis e
derivados de petróleo da Assistência Social, Lote I R$: 132.000,00 (cento e trinta e dois mil
reais) CONTRATADA: GÁS DO SERTÃO LTDA, inscrita no C.N.P.J.(MF) sob o n.°
00.870.827/0001-56, MODALIDADE: Pregão Presencial nº 01/2021 - SRP AMPARO LEGAL:
Lei Federal n° 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA:
31/12/2022. Colinas - (MA), 14 de janeiro de 2022 CONTRATANTE: Srª. Jardânia Viana de
Oliveira Freitas. Secretaria Municipal de Assistência Social.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 27/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis e
derivados de petróleo da Administração, Lote I R$: 132.000,00 (cento e trinta e dois mil
reais) CONTRATADA: GÁS DO SERTÃO LTDA, inscrita no C.N.P.J.(MF) sob o n.°
00.870.827/0001-56, MODALIDADE: Pregão Presencial nº 01/2021 - SRP AMPARO LEGAL:
Lei Federal n° 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA:
31/12/2022. Colinas - (MA), 14 de janeiro de 2022 CONTRATANTE: Sr. Ivan Prudêncio da
Silva. Assessor de Relações Institucionais e Planejamento.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 28/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis e
derivados de petróleo da Educação, Lote I R$: 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil
reais) CONTRATADA: GÁS DO SERTÃO LTDA, inscrita no C.N.P.J.(MF) sob o n.°
00.870.827/0001-56, MODALIDADE: Pregão Presencial nº 01/2021 - SRP AMPARO LEGAL:
Lei Federal n° 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA:
31/12/2022. Colinas - (MA), 14 de janeiro de 2022 CONTRATANTE: Srª. Maria do Socorro
Borba Torres Secretaria Municipal de Educação.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 29/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis e
derivados de petróleo da Educação, Lote I R$: 285.560,00 (duzentos e oitenta e cinco mil
quinhentos e sessenta reais) CONTRATADA: GÁS DO SERTÃO LTDA, inscrita no C.N . P . J. ( M F )
sob o n.° 00.870.827/0001-56, MODALIDADE: Pregão Presencial nº 01/2021 - SRP AMPARO
LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços,
VIGÊNCIA: 31/12/2022. Colinas - (MA), 14 de janeiro de 2022 CONTRATANTE: Srª. Liliane
Neves Carvalho. Secretaria Municipal de Saude.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 25/2022

OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta,
transporte, tratamento e aplicação final dos resíduos sólidos de saúde hospitalar,
laboratorial e odontológicos (classe "Grupo A, B e E) e medicamentos vencidos do Hospital
Municipal, Unidades Básicas de Saúde/UBS e Centro Especializado em Odontol o g i a / C EO,
Lote I R$: 608.850,00 (seiscentos e oito mil oitocentos e cinquenta reais) CO N T R AT A DA :
C&E GESTÃO AMBIENTAL LTDA, inscrita no C.N.P.J.(MF) sob o n.° 32.879.596/0001-38,
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 08/2021 - SRP AMPARO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93
e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA
EXTRATOS DE CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARTA COVITE Nº
001/2022. Contratante: Prefeitura Municipal de Fortuna - MA CNPJ: 06.140.404/0001-67,
através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. REPRESENTANTE: Roberta
Regina Rodrigues Soares - MA - CPF: 013.607.973-35. OBJETO: Contratação de empresa para
a prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais do Pov. Pedras ao Pov. São Paulo
dos Brandão na zona rural do município. DATA DA ASSINATURA: 31/01/2022. CONT R AT A D O :
IDEAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - CNPJ: 13.480.705/0001-03, INSC. EST: 12356007-1,
Rua São Sebastião nº 10, Bairro Vila Ze Henrique, Buriti Bravo - MA, conforme alteração
contratual, neste ato representado pelo Sr. Bruno Cruz da Silva, portadora do CPF: Nº
038.590.283-24, brasileira, residente e domiciliado à rua rio branco, nº 78, Bairro Centro -
Buriti Bravo - MA, VALOR TOTAL: R$ 318.973,06 (trezentos e dezoito mil, novecentos e
setenta e três reais e seis centavos). VIGENCIA: 03 (três) meses. CONTRATANTE: Roberta
Regina Rodrigues Soares, Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARTA COVITE
Nº 002/2022. Contratante: Prefeitura Municipal de Fortuna - MA CNPJ: 06.140.404/0001-
67, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. REPRESENTANTE:
Roberta Regina Rodrigues Soares - MA - CPF: 013.607.973-35. OBJETO: Prestação de
serviços de implantação de sistema simplificado de abastecimento d'água no Povoado
Porto de Pedras na zona rural do município. DATA DA ASSINATURA: 31/01/2022.

CONTRATADO: IDEAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - CNPJ: 13.480.705/0001-03, INSC.
EST: 12356007-1, Rua São Sebastião nº 10, Bairro Vila Ze Henrique, Buriti Bravo - MA,
conforme alteração contratual, neste ato representado pelo Sr. Bruno Cruz da Silva,
portadora do CPF: Nº 038.590.283-24, brasileira, residente e domiciliado à rua rio
branco, nº 78, Bairro Centro - Buriti Bravo - MA, VALOR TOTAL: R$ 311.674,00 (trezentos
e onze mil, seiscentos e setenta e quatro reais). VIGENCIA: 03 (três) meses.
CONTRATANTE: Roberta Regina Rodrigues Soares, Secretaria Municipal de Administração
e Finanças.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARTA COVITE
Nº 003/2022. Contratante: Prefeitura Municipal de Fortuna - MA CNPJ: 06.140.404/0001-
67, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. REPRESENTANTE:
Roberta Regina Rodrigues Soares - MA - CPF: 013.607.973-35. OBJETO: Prestação de
serviços de revestimento primário (empiçarramento) em vias urbanas sede municipal.
DATA DA ASSINATURA: 31/01/2022. CONTRATADO: R. G. DE OLIVEIRA JUNIOR & CIA
LTDA, CNPJ: 08.824.124/0001-01, INSC. EST. 122419049, RUA 15 DE NOVEMBRO Nº 01,
CENTRO - FORTUNA - MA, neste ato representado pelo Sr. Ruy Gomes de Oliveira Junior,
portadora do, CPF: 852.533.753-68, VALOR TOTAL: R$ 269.554,35 (duzentos e sessenta e
nove mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos). VIGENCIA: 03
(três) meses. CONTRATANTE: Roberta Regina Rodrigues Soares, Secretaria Municipal de
Administração e Finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS
EXTRATO DE ADESÃO A DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8/2022
De acordo com o procedimento administrativo de adesão à Ata de Registro de Preços,
RATIFICO o parecer, e ADJUDICO o objeto: Contratação de empresa especializada aquisição
de Pneus e Correlatos (pneu novo, de 1ª linha, linha de produção; não reciclado, recapado
ou remold) para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de
Humberto de Campos através da Adesão à Ata de Registro de Preços N° 0107.100/2021,
oriundo do Pregão Eletrônico N° 004/2021, Processo licitatório nº 0802.500/2021 do
Município de Guimarães/MA, em favor da empresa PRP GASPAR E CIA LTDA (CNPJ:
07.256.080/0001-90). Valor total por secretaria: SEMAPF: R$ 182.897,17 (cento e oitenta e
dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e dezessete centavos); SEMED: R$ 52.343,00
(cinquenta e dois mil, trezentos e quarenta e três reais); SEMUS: R$ 24.184,00 (vinte e
quatro mil, cento e oitenta e quatro reais). Ficando o valor total da adesão: R$ 259.424,17
(duzentos e cinquenta e nove reais, quatrocentos e vinte e quatro e dezessete centavos).
Humberto de Campos (MA), 28 de janeiro de 2022. Sidnei Luiz Silva Lima Secretário
Municipal de Administração, Patrimônio e Finanças Josué Silva Sousa Secretário Municipal
de Educação Tatiany Gomes Ferreira Fernandes Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
REAVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2022

A Prefeitura Municipal de Icatu/MA, através da Comissão Permanente de
Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide
do Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas
alterações posteriores, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Eletrônico, do tipo
Menor Preço Por Item, sob o Regime de Fornecimento, visando a Formação de registro de
preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento
de equipamentos hospitalares e materiais permanentes para a Secretaria Municipal de
Saúde Icatu - MA. ABERTURA: 15 de fevereiro de 2022, às 08h00min, através da
plataforma: https://licitar.digital/#home, demais informações no e-mail
cplicatulicitacao@gmail.com.

Icatu/MA, 28 de janeiro de 2022
DENILSON ODILON FONSÊCA.

Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022

A Prefeitura Municipal de João Lisboa - MA, pelo Presidente da Comissão
Permanente de Licitações, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação
na MODALIDADE: Tomada de Preços. TIPO: Menor preço global. OBJETO: Contratação de
empresa para a manutenção de estradas vicinais no município de João Lisboa (MA). BASE
LEGAL: Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes de
Habilitação e Proposta de Preços: às 08:00 horas do dia 18 de Fevereiro de 2022. O Edital
e seus anexos poderão ser consultados e obtidos gratuitamente por meio do site
www.joaolisboa.ma.gov.br ou por meio de solicitação ao Presidente da Comissão
Permanente de Licitações em dias úteis, das 08:00 hs às 12:00 hs, na sede da CPL sito na Av.
Imperatriz nº 1331, Centro, João Lisboa - MA, mediante o pagamento do valor de R$ 20,00
(vinte reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM.

MARCOS VENICIO VIEIRA LIMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2022

A Prefeitura Municipal de João Lisboa - MA, por seu Pregoeiro e Equipe de
Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na M O DA L I DA D E :
Pregão Presencial. TIPO: Menor preço por Item. OBJETO: Aquisição eventual e futura de
materiais de expediente. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 03/2011,
Decreto Municipal nº 10/2017, Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital. Recebimento e
abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 08:00 horas do dia 17 de Fevereiro de
2022. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos gratuitamente por meio do
site www.joaolisboa.ma.gov.br ou por meio de solicitação ao Pregoeiro em dias úteis, das
08:00 hs às 12:00 hs, na sede da Comissão Permanente de Licitações sito na Av. Imperatriz
nº 1331, Centro, João Lisboa - MA, mediante o pagamento do valor de R$ 20,00 (vinte
reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM.

MARCOS VENICIO VIEIRA LIMA
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2022

A Prefeitura Municipal de João Lisboa - MA, por meio da Secretaria Municipal
de Educação, torna público que, em observância a Lei nº 11.947/2009 e Resolução
CD/FNDE nº 026/2013, atualizada pela Resolução CD/FNDE nº 04/2015, promoverá
CHAMADA PÚBLICA em 11/02/2022 às 08:00 hs, na sede da Comissão Permanente de
Licitações sito na Av. Imperatriz nº 1331 Centro, João Lisboa - MA para os interessados em
contratar com a Administração Pública Municipal o fornecimento de GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. Todas
as regras pertinentes à CHAMADA PÚBLICA estarão à disposição dos interessados nos
seguintes locais: endereço eletrônico www.joaolisboa.ma.gov.br ou em dias úteis, das
08:00 às 12:00 horas, na sede da Comissão Permanente de Licitações sito na Av. Imperatriz
nº 1331, Centro, João Lisboa - MA. DAVISON SORMANI ALMEIDA ALVES - SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

DAVISON SORMANI ALMEIDA ALVES
Secretário Municipal de Educação
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MENSALIDADE R$ 70,00
SEGUNDA A SEXTA DAS 5:30 AS 22H

SÁBADO DAS 8:00 ÀS 12H

FONE: 8839-4760 / 8265-
9425 / 3243-3371

AV. DOS AFRICANOS 
(próximo a barreira eletrônica)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ – MA

AVISO DE CHAMADA PUBLICA Nº 001/2022. Encontra-se aberto, no 
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARUÁ – MA, a CHAMADA PÚBLI-
CA N° 001/2022, para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO 
PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, EXCLUSIVO PARA EM-
PREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS 
MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO EM 
CONFORMIDADE COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA-
ÇÃO ESCOLAR/PNAE, com a finalidade de contratação conforme obje-
tos descritos, cujas especificações detalhadas encontram-se em anexo 
acompanhando o edital da CHAMADA PÚBLICA N° 001/2022. Legisla-
ção: fundamento no caput do artigo 25 da Lei Federal nº 11.947/2009 e 
Resolução/CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013 com redação alterada 
pela Resolução/CD/FNDE nº 04 de 02 de abril de 2015, considerando o 
disposto no artigo 14 da Lei nº 11.947/2009 e na Resolução CD/FNDE 
nº 26/2013 (atualizada pela Resolução CD/FNDE nº 04/2015), aplicando-
-se subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações posteriores, além das demais disposições legais aplicáveis e 
do disposto no presente edital. ABERTURA: A sessão pública ocorrerá 
no dia 18/02/2022, às 09h00, na Sala da Comissão Permanente de 
Licitação, quando os interessados deverão apresentar os documentos 
para Habilitação - Envelope nº 01 e Propostas de Preços - Envelope nº 
02, dando ciência de que preenchem plenamente os requisitos estabele-
cidos no ato convocatório.O Edital poderá ser obtido nos endereços ele-
trônicos: Portal de Transparência do Município: http://www.transparencia.
santaluziadoparua.ma.gov.br;no Mural de Contratações Públicas – SA-
COP/TCE/MA: https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul, ou 
na sede da Prefeitura Municipal na Av. Professor João Morais de Sousa, 
355 – Centro, neste município, onde poderá ser consultado e obtido gra-
tuitamente. INFORMAÇÕES: pelos telefones (98) 3374-2097, das 08h 
às 14h (horário de local) ou pelo e-mail: cplprefeituraslpma@gmail.com. 
Santa Luzia do Paruá-MA28 de janeiro de 2022. JOÃO PINHEIRO DE 
MELO – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

A Prefeitura M.de Coelho Neto-MA, por meio do Fundo M. de As-
sistência Social, torna público para conhecimento dos interessa-
dos que fará realizar,  licitação na modalidade PREGÃO ELETRO-
NICO 006/2022.do tipo menor preço, para Contratação de Empre-
sa para Prestaçãode Serviço de Material Gráfico, para atender as 
necessidades da Sec. M. de Assistência Social e Cidadania do 
Município, no dia 17/02/2022 às 10:00 horas , através do uso de 
recursos da tecnologia da informação, site https://www.portalde-
compras publicas.com.br , sendo presidida pela Pregoeira desta 
Prefeitura. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na 
pagina web:https://www.portalde compraspublicas.com.br. , http://
www.transparencia.coelhoneto. ma.gov.br/acessoInformacao/lici-
tacao/tce, e no endereço:https://www6.tce .ma.gov.br/sacop/mu-
ralsite/mural.zul .Esclarecimentos adicionais pagina web do Por-
tal de Compras ou através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.
com . Coelho Neto - MA, 27/01/2022. Sônia Maria Silva Carvalho 
Santos –
Sec. M. de Assistência Social e Cidadania.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA/MA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022-SRP. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 
020/2022. ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação. BASE 
LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 
45/2020, Decreto Municipal nº 067/2020,  Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Fe-
deral nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. OBJETO: Registro de Preços, do tipo menor 
preço, visando à Futura Contratação de Empresa para fornecimento de Gêneros 
Alimentícios, Perecíveis e Não Perecíveis destinados ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação, con-
forme especificações do termo de referência, ANEXO I deste Edital. ORGÃO 
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação. LOCAL/SITE: https://www.
bbmnetlicitacoes.com.br/. DATA: 09/02/2022. HORÁRIO: 09h30min. (nove horas 
e trinta minutos). EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço 
eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/ e http://site.tce.ma.gov.br/index.
php/mural-de-licitacoes-2. Informações adicionais pelo Fone: (98) 985990298, e-
-mail: licita.pmsh2017@outlook.com, e também poderão ser consultado e/ou ob-
tidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, situado na Praça José 
Sarney, 178, Centro, Santa Helena/MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 
12h00min (doze horas). 

Santa Helena - MA, 31 dejaneiro de 2022.
Genival Soares

Presidente da CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO VIANA

COMISSÂO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 016/2022 – A Prefeitura Municipal de Godo-
fredo Viana - MA, através de sua Comissão Permanente de Licitação – CPL/
PMGV, torna público aos interessados que fará realizar às 10:00 horas do dia 14 
de fevereiro de 2022, PREGÃO PRESENCIAL – SRP, em regime de Empreitada 
por Unitario, do tipo Menor Preço, tendo por objeto: Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços dededetização e limpeza de fossas 
no Município de Godofredo Viana – MA, o qual obedecerá integralmente à 
legislação que se aplica a modalidade Pregão, sob a égide da Lei nº 10.520/02, 
e os Decretos Municipais nº 004 e 007/2017 e subsidiariamente, no que couber, 
as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. O Edital poderá 
ser consultado e obtido, junto à Comissão Permanente de Licitação no endereço 
acima, em dias úteis, de segunda à sexta-feira, das 07h00 às 13h00, gratuita-
mente através de mídia removível (pen drive) e pelo sitio oficial desta Prefeitura 
(www.godofredoviana.ma.gov.br) ou poderá ser adquirido ao preço de R$ 50,00 
(cinquenta reais) na sua forma física (em papel), pago através de Documento de 
Arrecadação Municipal – DAM, na Sede da Prefeitura Municipal, localizada a Av. 
Dep. João Jorge Filho, nº 84, Centro, Godofredo Viana.  

Godofredo Viana - MA, 31 de janeiro de 2021. 
Danilo Silva

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA/MA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022-SRP. PROC. ADMINISTRATIVO 
Nº 023/2022. ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licita-
ção. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, 
Decreto Municipal nº 45/2020, Decreto Municipal nº 067/2020,  Lei nº 
123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsi-
diariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas al-
terações. OBJETO: Registro de Preços, do tipo menor preço, visando à 
Futura Contratação de Empresa para Aquisição, Instalação e Recupera-
ção de Equipamentos do Município. Conforme especificações do termo 
de referencia, Anexo I do Edital. ORGÃO SOLICITANTE: Secretariasdo 
Município. LOCAL/SITE: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. DATA: 
11/02/2022. HORÁRIO: 14h30min. (nove horas). EDITAL: O Edital está 
disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: https://www.bbmne-
tlicitacoes.com.br/ e http://site.tce.ma.gov.br/index.php/mural-de-licitaco-
es-2. Informações adicionais pelo Fone: (98) 985990298, e-mail: licita.
pmsh2017@outlook.com, e também poderão ser consultado e/ou obtidos 
na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, situado na Praça 
José Sarney, 178, Centro, Santa Helena/MA, no horário das 08h00min 
(oito horas) às 12h00min (doze horas). 

Santa Helena - MA, 31 dejaneiro de 2022.
Genival Soares

Presidente da CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO VIANA

COMISSÂO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 015/2022 – A Prefeitura Municipal de Godofre-
do Viana - MA, através de sua Comissão Permanente de Licitação – CPL/PMGV, 
torna público aos interessados que fará realizar às 08:00 horas do dia 14 de feve-
reiro de 2022, PREGÃO PRESENCIAL – SRP, em regime de entrega parcelada, 
do tipo Menor Preço, tendo por objeto: Contratação de empresa especializada 
para fornecimento de urnas funerárias, para atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de Godofredo Viana – MA, o qual obedecerá integral-
mente à legislação que se aplica a modalidade Pregão, sob a égide da Lei nº 
10.520/02, e os Decretos Municipais nº 004 e 007/2017 e subsidiariamente, no 
que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. O 
Edital poderá ser consultado e obtido, junto à Comissão Permanente de Licitação 
no endereço acima, em dias úteis, de segunda à sexta-feira, das 07h00 às 13h00, 
gratuitamente através de mídia removível (pen drive) e pelo sitio oficial desta 
Prefeitura (www.godofredoviana.ma.gov.br) ou poderá ser adquirido ao preço 
de R$ 50,00 (cinquenta reais) na sua forma física (em papel), pago através de 
Documento de Arrecadação Municipal – DAM, na Sede da Prefeitura Municipal, 
localizada a Av. Dep. João Jorge Filho, nº 84, Centro, Godofredo Viana.  

Godofredo Viana - MA, 31 de janeiro de 2021. 
Danilo Silva

Pregoeiro Oficial

Objeto: “Registro de Preços para eventual e futura aquisição de equipamentos hospitalares, para atender 
as necessidades das unidades de saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão / SES.”; 
Abertura: 14/02/2022, às 10h (horário de Brasília); Local: www.comprasgovernamentais.gov.br. 
Informações: Comissão Setorial Permanente de Licitação – CSL, localizado na Av. Professor Carlos 
Cunha, s/n, Jaracaty, CEP: 65.076-820, São Luís/MA; E-mail: csl@saude.ma.gov.br; Fones: (98) 
31985558 e 31985559.

São Luís - MA, 27 de janeiro de 2022
MARCEL SALIB SOARES SANTOS

Pregoeiro da SES / MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022
PROCESSO Nº 814/2022/SES

A Secretaria de Governo do Estado do Maranhão, por meio da Comissão Setorial de Licitação, torna 
público que realizará o Chamamento Público, cujo objetivo é estabelecer as diretrizes para a cessão de 
uso de espaço físico a título não oneroso para instalação e funcionamento de 7 (sete) quiosques, espaço 
este que se situa no Parque Estadual de Barreirinhas, setor estratégico do Munícipio de Barreirinhas, 
congregando diversas instâncias sociais para a comercialização de gêneros alimentícios. O Edital está 
disponível no site eletrônico oficial da SEGOV, em seu endereço 
https://segov.ma.gov.br/pregoes-online ou na sede da Secretaria de Estado de Governo, localizada no 
Edifício João Goulart, Av. Dom Pedro II, Centro, São Luís - MA, 65065-545.
A entrega e abertura dos envelopes acontecerão em Sessão Pública no dia 04/02/2022, às 9h, no 
auditório do Edifício João Goulart.

São Luís – MA, 31 de janeiro de 2022
DANIEL MAIA DE MENDONÇA

Presidente da Comissão de Licitação

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022 - CSL/SEGOV/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17094/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES 
COMPLETOS PARA USO, COM MONITOR, MOUSE, TECLADO E ESTABILIZADOR, visando atender 
às necessidades da POLICLÍNICA DE BARRA DO CORDA, unidade de saúde administrada pela 
EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por item.
SITUAÇÃO DA LICITAÇÃO: FICA REMARCADA para o dia 21/02/2022, às 9h (horário local).
Local de Realização: Sistema Licitações-e www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH, localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou 
maiane.lobao@emserh.ma.gov.br, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 27 de janeiro de 2022
Vicente Diogo Soares Junior
Presidente da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 434/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 176.772/2021 – EMSERH

José Reinaldo
O ex-governador José Reinaldo Tavares escreve às terças-feiras para o Jornal Pequeno

O meio ambiente é o mercado
Em um mundo cada vez mais castigado pelas 
mudanças climáticas, com o avanço da ciência 
e da pesquisa tornando as novas energias (as 
chamadas energias verdes ou energias limpas, que 
não emitem gases de efeito estufa, nem na sua 
obtenção e nem em seu uso), tão ou mais baratas 
quanto as fósseis, (extremamente poluidoras) é 
inexorável a imposição da nova matriz energética.
Governos e empresas estão investindo bilhões de 
dólares para baixar os custos da energia do futuro: 
o hidrogênio verde obtido da eletrólise da água, 
usando energia renovável, eólica ou solar, que não 
emite carbono. Essas pesquisas têm o objetivo 
de baixar os custos de obtenção de energias 
renováveis, assim como o custo dos eletrólise. O 
resultado é que os custos estão caindo rapidamente 
e já se prevê que caiam dos atuais 5 dólares 
para 1 dólar – preço de um quilo de hidrogênio 
verde, o que será decisivo para que se torne, 
definitivamente, a energia universal.
Mas ninguém que ser enganado. Assim, é preciso 
que os produtos, industriais ou primários, sejam 
o que dizem que são. Haverá a imposição de uma 
certificação atestando que o produto não usou em 
nenhum momento energia que emita carbono. 
Essas entidades serão as certificadoras e elas 
atestarão se o produto que está sendo negociado 
é um produto limpo ou sujo. Ou seja, se eles 
terão taxação extra, que os inviabilizará, ou até 
devolvidos para os países de origem. Se forem 
produzidos em áreas desmatadas não serão aceitos. 
No Maranhão, já existe uma dessas, mas isso fica 
para outro artigo. Isso obrigará a todos evitarem 
produzir, seja lá o que for,emitindocarbono.
Já quem seguir jogando limpo, no longo prazo, 
as regiões que adotaram energias renováveis, 
em larga escala, podem se tornar centros de 
industrialização verde, atraindo indústrias 
intensivas em energia. É urgente para o Maranhão 
tornar-se grande produtor de energia verde, já 
que a energia está muito cara. Isso passa a ser 
um grande diferencial, principalmente com a 
oferta, pelas distribuidoras, de energia muito cara 
decorrente de tomadas de decisão discutíveis na 
crise hídrica.
Desta forma, não adianta sermos contra o que 
vem por aí. Principalmente porque, para nós, 
abre-se uma grande oportunidade de crescimento 
econômico, tanto como produtores de energia 
verde, como de fertilizantes nitrogenados verdes 
e vendedores de crédito de carbono no futuro 

mercado global de crédito de carbono.
Só vantagens que se somam à nossa excepcional 
logística de transporte com portos excelentes e 
uma malha ferroviária que se liga à Ferrovia Norte-
Sul e nos conecta, com transporte de retorno, com 
tarifas diferenciadas, ao Brasil Central, ao mesmo 
tempo em que possuímos condições imbatíveis 
para a exportação de longo curso, utilizando os 
maiores navios do mundo, os que oferecem as 
menores tarifas de fretes e produtividade.
O professor Fabrício Brito, atual Pró Reitor 
de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da 
Universidade CEUMA, tem formação sólida sobre 
sistemas ambientais, carbono, mudanças climáticas 
e, a meu convite, participou na quarta-feira passada 
da reunião do Grupo de Trabalho da EMAP, que 
está estudando exatamente esses assuntos. Ele 
fez uma palestra muito interessante, seguida de 
debates com os professores, doutores e mestres, 
que compõem o grupo do qual foi convidado a 
fazer parte.
Esse movimento mundial veio para ficar e ele 
mostrou que teremos novos modelos de consumo 
e comércio global e que, se quisermos ser 
competitivos, teremos que nos adequar às regras 
do Mercado. Segundo ele, critérios vinculados à 
sustentabilidade são cada vez mais usados para 
diferenciar e dar competividade aos produtos.
Ele mostrou também que o carbono vai ser 
monetizado. O Brasil e o Maranhão, somente 
em recuperação de áreas degradadas, obtém 
60 toneladas de carbono/hectares/ano, que está 
custando no mercado internacional 83,24 euros por 
tonelada de crédito carbono. O Cerrado produz 2,5 
toneladas/hectares a 83,24 euros ou CR 1.337,15/
hectares, considerando 1 euro = 6,35 reais. A 
Floresta Amazônica com 60 toneladas/hectares ou 
CR 31.714,44/ha e os vendedores se credenciam 
pelo CNPJ.
Assim, o crédito de carbono, pode ser uma grande 
alternativa econômica à nossa disposição, trazendo 
grandes benefícios sociais às famílias locais, 
que poderiam atuar como guardiões da floresta e 
auferir uma renda extra.
Felipe d’Ávila, cientista político e autor do livro 
“10 Mandamentos – Do Brasil que somos para 
o País que queremos”, em artigo no Estadão 
de quarta-feira passada com o título Potência 
Ambiental, começa afirmando que o Brasil poderá 
ser a primeira grande economia do mundo a gerar 
riqueza na era do carbono neutro. Se o petróleo 

foi a matriz de riqueza das nações no século XX, a 
fixação de carbono será uma das principais fontes 
de riqueza do século XXI. Nesse sentido, o Brasil 
é a superpotência econômica do mundo. Temos 
capacidade de fixar metade do carbono do planeta, 
plantando árvores em terras degradadas ou sem 
uso. Nenhuma nação tem um ativo tão gigantesco 
e valioso.
A passagem para a economia de carbono neutro 
vai comandar a reinserção do Brasil na economia 
mundial. O principal programa de renda e emprego 
vai ser o de plantio de áreas florestais permanentes, 
em pequenas propriedades rurais. Vai gerar 3 
milhões de empregos, sem gasto público. Mas, 
para isso, é preciso acabar com o desmatamento, 
recuperar pastagens degradadas e, com as 
emissões da pecuária, plantar áreas de florestas. Na 
economia de carbono neutro, o meio ambiente é o 
mercado. 
“Criar mercados novos pelo melhor uso da 
natureza é o norte que temos para tirar o Brasil do 
ostracismo ambiental e fazer o país voltar a crescer 
de maneira sustentável”, conclui o autor. Isso tudo 
sem impactar com o agronegócio e nem com a 
atividade normal das pessoas.
Na verdade, todas as empresas poderão lucrar com 
carbono neutro. Para isso, vamos precisar de mão 
de obra especializada, consultores preparados, 
pois as possibilidades de ganhar com carbono 
neutro são muito amplas. O Governo do Maranhão 
vai precisar criar suas normas para ajudar toda a 
economia a requerer a certificação e, assim, poder 
emitir créditos de carbono no mercado mundial.
Nós vamos discutir muito esse assunto no nosso 
grupo e submeter ao consenso antes de encaminhar 
ao governo nossa colaboração. Sabendo bem o que 
queremos, fica mais fácil ganhar o apoio da classe 
política e poder ter a possibilidade de influenciar a 
incipiente legislação nacional.
O Ceará fez isso agora em relação ao decreto que 
regulamentou e deu segurança jurídica à produção 
de energia eólica no mar. Ou offshore. O deputado 
Danilo Fortes, do PSDB cearense, criou uma frente 
Parlamentar para defender a energia renovável e, 
com isso, os interesses cearenses viraram decreto 
do Governo Federal.
Tudo que se leu referente ao país se adapta 
perfeitamente ao Maranhão, uma síntese em seu 
território da diversificação ambiental brasileira, 
inclusive na nossa Pré-Amazônia. Poucos têm as 
possibilidades que temos. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS DOMINGUES

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022. A Pre-
feitura Municipal de Luís Domingues, mediante seu Pregoeiro, torna pú-
blico que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022, Objetivando Regis-
tro de Preços para eventual Aquisição de Material de limpeza em geral, 
realizar-se-á no dia 11.02.2022, às 08:00h, na Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Magalhães 
de Almeida, s/nº, Centro - Luís Domingues/MA. O Edital foi redigido na 
forma da Lei Complementar nº 123/2006, Lei Federal 10.520/02 e subsi-
diariamente na Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamenta-
res pertinentes à espécie; O Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados no endereço eletrônico https://www.luisdomingues.ma.gov.
br. Informações adicionais de 2º a 6º feira, no horário das 08h às 12h, 
na Comissão Permanente de Licitação onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou obtido mediante a entrega de 01 (uma) resma de papel 
(500 folhas), tamanho A4 (210x297mm,75 g/m²), referente ao custo de 
reprodução. Em atendimento as recomendações sanitárias, informamos 
que a licitação ocorrerá em local amplo e arejado; será obrigatória a uti-
lização de máscaras. Luís Domingues/MA, 28 de janeiro de 2022. Jonhy 
Luan Correa Queiroz. Pregoeiro de Luís Domingues MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS DOMINGUES

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022. A Prefei-
tura Municipal de Luís Domingues, mediante seu Pregoeiro, torna públi-
co que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, Objetivando Registro de 
Preços para Futura e eventual aquisição de Gêneros alimentícios para 
as Secretarias, realizar-se-á no dia 11.02.2022, às 10:00h, na Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida 
Magalhães de Almeida, s/nº, Centro - Luís Domingues/MA. O Edital foi re-
digido na forma da Lei Complementar nº 123/2006, Lei Federal 10.520/02 
e subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regu-
lamentares pertinentes à espécie; O Edital e seus anexos estão à dis-
posição dos interessados no endereço eletrônico https://www.luisdomin-
gues.ma.gov.br. Informações adicionais de 2º a 6º feira, no horário das 
08h às 12h, na Comissão Permanente de Licitação onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou obtido mediante a entrega de 01 (uma) res-
ma de papel (500 folhas), tamanho A4 (210x297mm,75 g/m²), referente 
ao custo de reprodução. Em atendimento as recomendações sanitárias, 
informamos que a licitação ocorrerá em local amplo e arejado; será obri-
gatória a utilização de máscaras. Luís Domingues/MA, 28 de janeiro de 
2022. Jonhy Luan Correa Queiroz. Pregoeiro de Luís Domingues MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS DOMINGUES

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022. A Prefei-
tura Municipal de Luís Domingues, mediante seu Pregoeiro, torna públi-
co que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022, Objetivando Prestação 
de serviços para confecção de Prótese dentária, realizar-se-á no dia 
11.02.2022, às 14:30h, na Comissão Permanente de Licitação da Prefei-
tura Municipal, localizada na Avenida Magalhães de Almeida, s/nº, Centro 
- Luís Domingues/MA. O Edital foi redigido na forma da Lei Complemen-
tar nº 123/2006, Lei Federal 10.520/02 e subsidiariamente na Lei Federal 
nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie; O 
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço 
eletrônico https://www.luisdomingues.ma.gov.br. Informações adicionais 
de 2º a 6º feira, no horário das 08h às 12h, na Comissão Permanen-
te de Licitação onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtido 
mediante a entrega de 01 (uma) resma de papel (500 folhas), tamanho 
A4 (210x297mm,75 g/m²), referente ao custo de reprodução. Em atendi-
mento as recomendações sanitárias, informamos que a licitação ocorrerá 
em local amplo e arejado; será obrigatória a utilização de máscaras. Luís 
Domingues/MA, 28 de janeiro de 2022. Jonhy Luan Correa Queiroz. Pre-
goeiro de Luís Domingues MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura M.de Coelho Neto-MA, por meio da Sec. M. de Ad-
ministração, Planejamento e Finanças, torna público para conhe-
cimento dos interessados que fará realizar, licitação na modali-
dade PREGÃO ELETRONICO 005/2022, do tipo menor preço, 
para Contratação de empresa para locação de software para 
gestão de recursos humanos e folha de pagamento para aten-
der as necessidades da Sec. M. de planejamento, administração 
e finanças do município, por meio de registro de preços no dia 
16/02/2022 às 10:00 horas, através do uso de recursos da tecno-
logia da informação, site https://www.portaldecompraspublicas.
com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura. O edital 
e seus anexos encontram-se disponível nas paginas web ende-
reço https://www.portaldecompraspublicas.com.br, http://www.
transparencia.coelhoneto.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/
tce, https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul. Es-
clarecimentos adicionais pagina web do Portal de Compras ou 
através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com. Coelho Neto 
- MA, 27/01/2022. Domingos Dias da Silva – Sec. M. de Adminis-
tração, Planejamento e Finanças.

Em 2020, foi executado um serviço de 
reestruturação dos muros que fazem a 
contenção da Casa de Apoio Ninar. A partir 
de então, o governo do Estado, por meio da 
Agência Executiva Metropolitana (Agem), 
decidiu realizar mais uma intervenção, a 
construção de um espaço recreativo para 
atender às crianças que utilizam os serviços 
da Casa. 
A área de recreação é um playground para 
desenvolvimento de atividades que envolvam 
as funções auditivas, táteis e de equilíbrio. 
Essas definições foram determinadas em 
função das especificidades das crianças que 
buscam os serviços da Casa Ninar. “É uma 
forma de promover o lúdico e contribuir 
no processo de tratamento, por meio de 
equipamentos adequados”, explicou o 
presidente da Agem, Lívio Jonas Mendonça 
Corrêa. 
O parque sensorial da Casa de Apoio Ninar 
será composto por equipamentos de diversos 
tipos de materiais, como madeira; pneus de 
borracha; fitas, além de impermeabilização 
de todo o piso e construção de muro com 
alambrados, para garantir a segurança e 
acessibilidade. “A área também permitirá 
que os professores possam utilizar outras 
ferramentas que julguem adequadas para o 
tratamento”, acrescentou Lívio Corrêa. 
Atualmente, os serviços estão em fase de 

nivelamento de piso e execução das estruturas 
de mureta, muro de contenção e talude. 
O LOCAL

A Casa de Apoio Ninar está localizada no 
bairro Ponta d’Areia, em São Luís, desde 
o dia 4 de abril de 2017 e é voltada ao 

atendimento de crianças com problemas 
de neurodesenvolvimento, bem como de 
familiares. O espaço, antes usado como 
a antiga Casa de Veraneio do governo 
do Estado para realização de festas, foi 
transformado em centro especializado de 
acolhimento social.

IEL-MA inicia 
inscrições para o 
curso de consultor e 
auditor externo do 
Procem Qualidade  

O Instituto Euvaldo Lodi, 
entidade do Sistema Fiema, está 
com inscrições abertas para o 
Curso de Consultor e Auditor 
Externo do Procem Qualidade. O 
curso é voltado para profissionais 
da área de qualidade, envolvidos 
no desenvolvimento, na 
manutenção ou avaliação de 
Sistemas de Gestão. A iniciativa 
visa capacitar profissionais 
para fazerem parte do banco de 
auditores e consultores do IEL, 
que atuam no Procem. 
Os pré-requisitos para ingressar 
na turma são experiência na 
área de gestão da qualidade e 
conhecimentos das normas NBR 
ISO 9001 e NBR ISO 190011.  
As inscrições são realizadas 
pelo site www.fiema.org.br/iel, 
na aba “cursos”, e o período de 
realização do treinamento será 
entre os dias 14 e 22 de março, 
com carga horária de 40h. 
Com investimento de R$ 
570,00, o treinamento ocorrerá 
nos turnos vespertino/noturno, 
das 14h às 20h. Aqueles que 
efetuarem o pagamento à vista 
terão 10% desconto. A quitação 
também poderá ser feita via 
boleto bancário ou parcelada em 
até 3 vezes no cartão de crédito. 
A realização do curso será no 
prédio da Fiema, 1º andar, sala 
2. Para mais informações, o 
IEL oferece o canal direto de 
WhatsApp: (98) 9971-2224. 

Governo constrói parque sensorial 
na Casa de Apoio Ninar

Obra está em fase de construção de muretas, muro de contenção e nivelamento de piso

DIVULGAÇÃO
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