
28 QUINTA - FEIRA, 10 - FEVEREIRO - 2022  D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS

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. Informa-
ções 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, 07 de Fevereiro de 2022. Luciano de Souza Gomes – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Eletrônico nº 008/2022-SRP. Pro-
cesso nº 0195/2022-PMCH. Objeto: “Registro de Preços para even-
tual 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.portaldecompraspu-
blicas.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. Informa-
ções 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 Sistema de 
Acompanhamento de Contratações Públicas (Sacop) no seguinte link: 
https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul. Chapadinha/
MA, 08 de Fevereiro de 2022. Luciano de Souza Gomes – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura M. de Coelho Neto-MA, por 
meio do Fundo M.de Saúde torna público, licitação na modalidade Pre-
gão Eletronico 012/2022, do tipo menor preço, para Contratação de em-
presa para aquisição de gases medicinais para atendimento das deman-
das da Sec. M. de Saúde do município, por meio de registro de preços, no 
dia 25/02/2022 às 11:00 horas através do site https://www.portaldecom-
praspublicas.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura. 
Edital https://www.portalde compraspublicas.com.br; http://www.trans-
parencia.coelhoneto.ma.gov.br/acesso Informacao/licitacao/tce,ehttps://
www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul.Esclarecimentos adicio-
nais pagina web do Portal de Compras. Coelho Neto - MA, 07/02/2022. 
Josely Maria Silva Almeida – Secretaria Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MA

AVISO DE LICITAÇÃO. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2022-
CPL. Torna público, para conhecimento dos interessados que realiza-
rá às 09:00 do dia 08 de março de 2022, sede da Prefeitura Municipal 
de Colinas – MA, localizada na praça Dias Carneiro – centro, licita-
ção na modalidade Chamada Publica Nº 01/2022/CPL, do tipo me-
nor preço por item  cujo objeto é aquisição de alimentos da agricultu-
ra familiar/FNDE,  Este Edital e seus anexos poderão ser examinados 
e obtidos gratuitamente no endereço de de 2ª a 6ª feira,  no horário 
de 8:00 às 12:00 horas, supra ou através do telefone (99)3552-1626 
ou através do e-mail:cplcolinas@gmail.com, portal http://colinas.ma.
gov.br/ e Sacop: https://www6.tce.ma.gov.br/sacop_admColinas(-
Ma), 07 de fevereiro de 2022.DELCIMAR SANTOS DA SILVA 
- PRESIDENTE DA CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO 
LAGO - AÇU/MA

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/
2022 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO 
AÇU, do Município de Conceição do Lago Açu/MA, através da Se-
cretaria Municipal de Educação, torna público, para o conhecimento 
de todos os interessados que fará  Chamada Pública nº 001/2022. OB-

JETO: Aquisição de gêneros alimentícios, diretamente da agricultura 
familiar rural   e do empreendedor familiar rural ou suas associações 
destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Es-
colar/PNAE. ABERTURA: Documentação de habilitação e Projeto 
de Venda deverão ser entregue até dia 14 de março 2022 às 10h00min 
horas, na sala de reunião, no prédio da Prefeitura Municipal. BASE 
LEGAL:  Lei  nº 11.947/2009,  atualizada pela Resolução do FNDE e  
Lei 8.666/93 e sua alterações. Os interessados poderão obter o Edital 
e seus anexos de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 12h, na Prefei-
tura Municipal de Conceição do Lago Açu, situada na Rua do Co-
mércio , s/n, Centro. Onde poderão  consultar o edital gratuitamente, 
solicitar por e-mail cpl.cla@hotmail.com  e também pelowww.lici-
tacaolagoacu.com.br,  a partir do dia 14 de fevereiro de 2022.  Con-
ceição do Lago Açu/MA, 07 de fevereiro  de 2022. Elcilene Pinheiro 
Pereira dos Santos-Secretária Municipal de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR 
NUNES FREIRE - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. CONCORRÊNCIA Nº 
001/2022. O Município de Governador Nunes Freire/MA, através 
da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, torna 
público aos interessados  que realizará às 09:00h (Nove Horas) do 
dia 16 de Março 2022, na Sala da Comissão Permanente de Licita-
ção, localizada na Rua do Varejão, n° 115, Centro, CEP: 65.284-000  
Governador Nunes Freire/MA, Licitação na modalidade Concorrên-
cia, do tipo menor preço, tendo por objeto a Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de recuperação/adequação 
de estradas vicinais no município de Governador Nunes Freire/MA, 
conforme contrato de repasse nº 908199/2020, conforme Edital e seus 
Anexos, na forma da Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alterações, 
Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto Federal nº 9.488/2018, Lei 
Complementar n° 123/2006 e alterações dadas pela Lei Complemen-
tar nº 147/2014 e demais legislações pertinentes.  O Edital e seus 
Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª 
a 6ª feira, no horário das 08h00 (oito horas) às 12h00 (doze horas) 
e no site oficial deste poder executivo - www.governadornuesfreire.
ma.gov.br onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. 
Esclarecimentos adicionais no endereço supra, ou pelo e-mail: cplg-
nf2017@hotmail.com Governador Nunes Freire - MA, em 10 de fe-
vereiro de 2022. Roberto da Silva Viana – Secretário Municipal de 
Obras, Infraestrutura e Transporte.

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
006/2022. O Município de Governador Nunes Freire (MA), através 
da Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire/MA, por meio 
da Secretária Municipal de Educação, torna público aos interessados 
que, com base na Lei n° 10.520/02, Lei Complementar n°. 123/2006, 
e subsidiariamente as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, realizará às 09:00h do dia 24 de Fevereiro de 2022, a lici-
tação na modalidade Pregão Eletrônico  n° 006/2022, do tipo menor 
preço por item, tendo como Objeto o REGISTRO DE PREÇOS para 
eventual contratação de pessoa (s) jurídicas (s) para aquisição gêne-
ros alimentícios destinados a Alimentação Escolar (Merenda escolar) 
de interesse da Secretaria Municipal de Educação do Município de 
Governador Nunes Freire/MA, de acordo com Edital e Anexos. A 
presente licitação será realizada no portal de compras públicas www.
portaldecompraspublicas.com.br  e será presidida pelo pregoeiro des-
ta prefeitura municipal. O Edital e seus anexos encontram-se disponí-
veis para consulta grátis ou ser adquirido no endereço supra, de 2ª a 
6ª feira, no horário das 08h00hs (oito horas) às 12h00hs (doze horas) 
e no site oficial deste poder executivo - www.governadornuesfreire.
ma.gov.br e no Portal de Compras Públicas www.portaldecompras-
publicas.com.br/ onde poderão ser consultados ou obtidos gratuita-
mente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra, ou pelo e-mail: 
cplgnf2017@hotmail.com Governador Nunes Freire - MA, em 10 de 
fevereiro de 2022. NILDEMAR MESQUITA LAGO – Secretária 
Municipal de Educação/Fundeb.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 53/ 2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.670/2021 - Barra do Corda/MA. Objeto: Contratação de
empresa para terceirização de profissionais médicos para suprir a necessidade da secretaria
municipal de saúde de Barra do Corda - MA. Pregão Presencial Nº. 12/2021/MA.
Contratado: O G R NEGREIROS - ESPAÇO SAÚDE, inscrito no CNPJ n° 27.933.973/0001-30.
Contratante: Secretaria Municipal de Saúde no Município de Barra do Corda - MA. Valor
Total: R$ 13.057.200,00 (treze milhões, cinquenta e sete mil e duzentos reais).
Dotação orçamentaria será: 10.302.1017.2084.0000 Elemento Despesa:3.3.90.39 Projeto
Atividade: 2084. Fonte de Recursos: Recursos Ordinários. 10.302.1017.2097.0000 Elemento
Despesa: 3.3.90.39 Projeto Atividade: 2097. Fonte de Recursos: Recursos Ordinários.
10.302.1017.2096.0000 Elemento Despesa: 3.3.90.39 Projeto Atividade: 2096. Fonte de
Recursos: Recursos Ordinários. 10.301.1017.2078.0000 Elemento Despesa: 3.3.90.39
Projeto Atividade: 2078. Fonte de Recursos: Recursos Ordinários.
Vigência: 12 meses a partir da data de assinatura do contrato.

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 275/2022 - Barra do Corda/MA.
A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Pregoeira e

equipe de apoio, torna-se público, para conhecimento 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 pessoa (s) jurídica (s) para aquisição de cestas básicas
destinadas as famílias com vulnerabilidade social através da secretaria municipal
assistência social do município de Barra do Corda - MA. A dotação orçamentária será:
08.244.1005.2021.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.32. Projeto 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 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 município e
plataforma da BLL pelo site www.bll.org.br, informações pelo e-mail
cplbdc2021@gmail.com.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.399/2021 - Barra do Corda/MA.
A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Pregoeira e

equipe de apoio, torna-se público, para conhecimento 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 serviços 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 impressão dos documentos digitalizado. A dotação orçamentária será:
04.122.10012003.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Projeto Atividade: 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 município e plataforma da BLL pelo site
www.bll.org.br, informações pelo e-mail cplbdc2021@gmail.com.

Barra do Corda - MA, 9 de fevereiro de 2022.
MIKAELA OLIVEIRA CABRAL

R E T I F I C AÇ ÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 76/2022
No Aviso de Licitação Pregão Eletrônico 10/2022, publicado do Diário Oficial

da União do dia 09 de fevereiro 2022, seção 03, página 201, onde se lê: Início da
disputa ocorrerá dia 26 de fevereiro de 2022 às 11h:000min. Lê-se: Início da disputa
ocorrerá dia 24 de fevereiro de 2022 às 11h:000min.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2022

Data/Hora: 25 de fevereiro de 2022, as 08h00min. Local: Comissão Permanente de
Licitação/CPL, na RUA NOVA, SN, Bairro Centro, nesta Cidade. Tipo: Menor Preço
empreitada global. Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Construção de 01
(uma) Escola no Povoado Jabuti no Município de Belagua/MA. Lei Federal nº 8.666/93.
O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª
a 6ª feira, no horário das 08h00min às 12h00min horas, ou através do e-mail
cplpmblg@hotmail.com, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente, bem
como consultados através do SACOP e portal da transparência deste órgão. Em
atendimento as recomendações deste Órgão e da OMS informamos que a sessão
ocorrerá em local aberto e arejado; será estabelecido distanciamento mínimo de 02
metros de cada participante durante a sessão; será obrigatória a utilização de
mascaras, luvas e que cada participante porte seu frasco de álcool em gel. Os
interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus representantes
legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo,
inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para
as datas e horários finais para recebimento dos mesmos. Qualquer modificação no
Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93. Pedidos de
esclarecimentos deverão ser protocolados na CPL Endereço: RUA NOVA, SN, Centro
BELAGUA ou encaminhados no e-mail informado.

TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022

Data/Hora: 25 de fevereiro de 2022, as 14h00min. Local: Comissão Permanente de
Licitação/CPL, na RUA NOVA, SN, Bairro Centro, nesta Cidade. Tipo: Menor Preço
empreitada global. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Reforma de
Escolas no Município de Belagua/MA. Lei Federal nº 8.666/93. O Edital e seus anexos
estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário
das 08h00min às 12h00min horas, ou através do e-mail cplpmblg@hotmail.com, onde
poderão ser consultados e obtidos gratuitamente, bem como consultados através do
SACOP e portal da transparência deste órgão. Em atendimento as recomendações deste
Órgão e da OMS informamos que a sessão ocorrerá em local aberto e arejado; será
estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros de cada participante durante a
sessão; será obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que cada participante porte
seu frasco de álcool em gel. Os interessados em participar do certame não necessitam
encaminhar seus representantes legais para entregar os envelopes com a
documentação e as propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro
meio similar de entrega, atentando para as datas e horários finais para recebimento
dos mesmos. Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, §
4º da Lei 8.666/93. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados na CPL
Endereço: RUA NOVA, SN, Centro BELAGUA ou encaminhados no e-mail informado.

TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2022

Data/Hora: 28 de fevereiro de 2022, as 08h00min. Local: Comissão Permanente de
Licitação/CPL, na RUA NOVA, SN, Bairro Centro, nesta Cidade. Tipo: Menor Preço
empreitada global. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Obras de Reforma
da Quadra Poliesportiva da Trizidela no Município de Belagua/MA. Lei Federal nº
8.666/93. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço
supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 12h00min horas, ou através do
e-mail cplpmblg@hotmail.com, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente,
bem como consultados através do SACOP e portal da transparência deste órgão. Em
atendimento as recomendações deste Órgão e da OMS informamos que a sessão
ocorrerá em local aberto e arejado; será estabelecido distanciamento mínimo de 02
metros de cada participante durante a sessão; será obrigatória a utilização de
mascaras, luvas e que cada participante porte seu frasco de álcool em gel. Os
interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus representantes
legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo,
inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para
as datas e horários finais para recebimento dos mesmos. Qualquer modificação no
Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93. Pedidos de
esclarecimentos deverão ser protocolados na CPL Endereço: RUA NOVA, SN, Centro
BELAGUA ou encaminhados no e-mail informado.

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022

Data/Hora: 03 de março de 2022, as 08h00min. Local: Comissão Permanente de
Licitação/CPL, na RUA NOVA, SN, Bairro Centro, nesta Cidade. Tipo: Menor Preço
empreitada global. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Obras de Reforma
da Quadra Poliesportiva da Santa Clara no Município de Belagua/MA. Lei Federal nº
8.666/93. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço
supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 12h00min horas, ou através do
e-mail cplpmblg@hotmail.com, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente,
bem como consultados através do SACOP e portal da transparência deste órgão. Em
atendimento as recomendações deste Órgão e da OMS informamos que a sessão
ocorrerá em local aberto e arejado; será estabelecido distanciamento mínimo de 02
metros de cada participante durante a sessão; será obrigatória a utilização de
mascaras, luvas e que cada participante porte seu frasco de álcool em gel. Os
interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus representantes
legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo,
inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para
as datas e horários finais para recebimento dos mesmos. Qualquer modificação no
Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93. Pedidos de
esclarecimentos deverão ser protocolados na CPL Endereço: RUA NOVA, SN, Centro
BELAGUA ou encaminhados no e-mail informado. BELAGUA - MA, 09 de fevereiro de
2022. MIQUEIAS HENRIQUE DE MEIRELES - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

Belagua/MA, 9 de fevereiro de 2022.
MIQUEIAS HENRIQUE DE MEIRELES

Pela Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2022

(LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE). ORGÃO
REALIZADOR: Comissão Central de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº
10.024/2019, Decreto Municipal nº 160/17, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº
8.538/15, e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e
suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de
toner com comodato de impressora, destinado ao Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial
do Programa Minha Casa, Minha Vida. ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Finanças,
Planejamento e Administração. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. DATA:
24/02/2022. HORÁRIO: 09h:00min (NOVE HORAS). EDITAL: O Edital está disponibilizado, na
íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão
ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado Praça Gonçalves
Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma (Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima), no horário
das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022

(LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE). ORGÃO
REALIZADOR: Comissão Central de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº
10.024/2019, Decreto Municipal nº 160/17, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº
8.538/15, e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e
suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: Locação de veículo, destinado ao Projeto de
Desenvolvimento Socioterritorial do Programa Minha Casa, Minha Vida. ORGÃO SOLICITANTE:
Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Administração. LOCAL/SITE:
www.portaldecompraspublicas.com.br. DATA: 24/02/2022. HORÁRIO: 11h:00min (ONZE
HORAS). EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico:
www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da
Comissão Central de Licitação, situado Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma (Antigo
Fórum Desembargador Artur Almada Lima), no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min
(treze horas).

Caxias/MA, 8 de fevereiro de 2022.
OTHON LUIZ MACHADO MARANHÃO

Presidente da Comissão Central de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022

A Prefeitura M. de Coelho Neto-MA, por meio do Fundo M.de Saúde torna
público, licitação na modalidade Pregão Eletrônico 012/2022, do tipo menor preço, para
Contratação de empresa para aquisição de gases medicinais para atendimento das
demandas da Sec. M. de Saúde do município, por meio de registro de preços, no dia
25/02/2022 às 11:00 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/licitacao/tce, e https://www6.tce.ma.gov.br/
sacop/muralsite/mural.zul. Esclarecimentos no Portal de Compras

Coelho Neto - MA, 7 de fevereiro de 2022.
JOSELY MARIA SILVA ALMEIDA

pela Secretaria Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 44/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERAL/SEMUS
OBJETO: contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições prontas
para Secretaria Municipal de Administração; - DO VALOR LOTE - I R$: 198.000,00 (cento
e noventa e oito mil reais), CONTRATADA: L.D ALVES DE FREITAS, inscrita no C.N.P.J sob
o n.º 09.163.268/0001-19, AMPARO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e suas Posteriores
alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
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Cidade

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N° 001/2022 O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO 
MARANHÃO, por meio da Secretaria Municipal de Educação, torna público o EDITAL DE 
CHAMADA PÚBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N° 001/2022, para credenciamento 
de grupos formais de agricultores familiares e empreendedores familiares rurais ou suas 
organizações ou grupos informais de agricultores familiares ou fornecedores individuais da 
agricultura familiar interessadas em fornecer os Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao PNAE, para atender 
a necessidade da Secretaria Municipal de Educação do Município de São Mateus do 
Maranhão/MA, com fundamento no caput do art. 24 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho 
de 1993, no art. 14 da Lei Federal 11.947, de 16 de Junho de 2009, na Resolução/CD/FNDE 
26, de 17 de junho de 2013, alterada pela Resolução/CD/FNDE 004, de 02 de abril de 2015, 
e demais normas que regem a matéria. Período e local para entrega dos envelopes: 
de 11 fevereiro a 15 março de 2022, no horário de 08h00min as 12h00min, na sede da 
Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranha/MA na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, situada na Rua Verão, 42, Praça da Igreja Matriz, Centro. Local e data para 
abertura dos envelopes: A abertura dos envelopes e o resultado da Chamada Pública 
serão proferidos em sessão pública realizada no dia 16 de março de 2022 às 09h00min na 
sala Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de São Mateus do Maranhão/MA, 
situada na Rua Verão, 42, Praça da Igreja Matriz, Centro. Requisitos e/ou documentos: 
2V� SURFHGLPHQWRV� SDUD� SDUWLFLSDomR� HႋDUmR� GLVSRQtYHLV� QR� (GLWDO� GH� &KDPDGD� 3~EOLFD�
Q������������TXH�SRGHUi�VHU�DQDOLVDGR�RX�UHWLUDGR�QR�&HQWUR�$GPLQLႋUDWLYR�GD�3UHIHLWXUD�
Municipal de São Mateus do Maranhão/MA, localizado na Praça da Matriz, N°40, Centro, 
CEP: 65.470-000, São Mateus do Maranhão - MA, no horário das 08h00min (oito horas) 
às 13h00min (treze horas) ou através do e-mail cplsaomateus2021@gmail.com, também 
DWUDYpV� GR� 6LႋHPD� GH� $FRPSDQKDPHQWR� GH� &RQWUDWDo}HV� 3~EOLFDV� GR� (ႋDGR� GR�
0DUDQKmR���6$&23�0$���H�QR�3RUWDO�GH�7UDQVSDUrQFLD�GR�0XQLFtSLR�DWUDYpV�GR�HQGHUHoR�
eletrônico https://www.saomateus.ma.gov.br/. SÃO MATEUS DO MARANHÃO (MA), 07 DE 
FEVEREIRO DE 2022. Victor Rabelo Corrêa Presidente da CPL Portaria n° 223/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura M. de Coelho Neto-MA, por meio do Fundo 
M.de Saúde torna público, licitação na modalidade Pregão 
Eletronico 012/2022, do tipo menor preço, para Contrata-
ção de empresa para aquisição de gases medicinais para 
atendimento das demandas da Sec. M. de Saúde do mu-
QLFtSLR��SRU�PHLR�GH�UHJLႋUR�GH�SUHoRV��QR�GLD������������
às 11:00 horas através do site https://www.portaldecom-
praspublicas.com.br, sendo presidida pela Pregoeira des-
ta Prefeitura. Edital https://www.portalde compraspubli-
cas.com.br; http://www.transparencia.coelhoneto.ma.gov.
br/acessoInformacao/licitacao/tce,e https://www6.tce.
ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul. Esclarecimentos 
adicionais pagina web do Portal de Compras. Coelho Neto 
- MA, 07/02/2022. Josely Maria Silva Almeida – Secretaria 
Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA/MA
TOMADA DE PREÇOS N° 02/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Penalva/MA torna público que 
HႋDUi�UHDOL]DQGR�QR�GLD�������������jV������K��D�7RPDGD�
de Preços n° 02/2022, referente a contratação de pessoa 
MXUtGLFD�SDUD�H[HFXomR�GH�REUDV�H�VHUYLoRV�GH�HQJHQKD-
ULD�GH� UHFXSHUDomR�GH�HႋUDGDV�YLFLQDLV�QR�PXQLFtSLR�GH�
Penalva/MA, objeto do Convênio n° 8.295.00/2020-CO-
DEVASF. O edital poderá ser consultado ou obtido no 
site www.penalva.ma.gov.br (Aviso de Licitações) ou no 
SACOP/TCE/MA. Informações pelo e-mail licitacao.penal-
va@gmail.com. 
Penalva/MA, 08 de fevereiro de 2022. Freud Norton Morei-
ra dos Santos/Presidente/CPL.

 O SEBRAE/MA, através da Comissão Central de Licitação – CCL torna público que 

fará realizar, com base no Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema 

SEBRAE, conforme Resolução CDN nº 391/2021, Sessão Pública de Abertura relativa à 

Licitação:

AVISO DE LICITAÇÃO

• PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.02.04.64683

• CONVITE Nº 001/2022 – TIPO MENOR PREÇO, VALOR GLOBAL. 

• OBJETO:  Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de 

montagem e desmontagem do layout, bem como toda a ambientação da Feira do 

Empreendedor 2022, de acordo com as especiǽcações constantes do Edital e seus 

anexos.

• • Data e Hora de Abertura: 16 de fevereiro de 2022, às 09:00 horas.

• Local: Sala da Comissão Central de Licitação, localizada no prédio Sede do 

SEBRAE/MA, na Avenida Prof. Carlos Cunha, S/N, Jaracaty, São Luís/MA.

 O Edital pode ser retirado gratuitamente através do Canal do Fornecedor SEBRAE, 

nos endereços: www.scf3.sebrae.com.br/portalcf ou www.sebrae.com.br/canaldofor-

necedor; ou solicitado através do e-mail: ccl@ma.sebrae.com.br devendo ser conǽr-

mado o recebimento através dos telefones: (98) 3216-6180/3216-6188.

Anna Carollinne Fernandes Alves Borges
Presidente da Comissão Central de Licitação do SEBRAE/MA

COMUNICADO
PINTO E FERREIRA PINTO LTDA, CNPJ 33.084.309/0001-
66, torna público que requereu  a LICENÇA DE OPERA-
ÇÃO junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 
&KDSDGLQKD�±�0$��SDUD�D�DWLYLGDGH�GH�FRPpUFLR�YDUHMLႋD�
GH�FRPEXႋtYHLV�SDUD�YHtFXORV�DXWRPRWRUHV��QD�UXD�*XႋD-
vo Barbosa, n 1022, bairro Corrente, Chapadinha – MA.

O Pregoeiro do DETRAN/MA, designado pela Portaria n.º 697 – GDC de 25 de agosto de 2020, 
publicada no Diário Oficial do Estado em 01 de setembro de 2020, torna público que realizará às 9h do 
dia 23 de fevereiro de 2022, nas dependências do DETRAN/MA, na Avenida dos Franceses, s/n, 
Bairro Vila Palmeira, nesta capital, a licitação em epígrafe, objetivando a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão e cópia, para atender as 
necessidades do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MA, anteriormente marcada para às 
9h do dia 10 de janeiro de 2022 e adiada até ulterior deliberação, em razão de solicitações de 
esclarecimentos e impugnações aos termos do edital.

São Luís/MA, 8 de fevereiro de 2022
Alexandre Rosa de Carvalho

Pregoeiro do DETRAN/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN/MA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL

AVISO DE REMARCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 – CSL/DETRAN/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0020529/2021 – DETRAN/MA

Casa da Mulher Brasileira 
DPSOLD�VHUYLoR�GH¢DFROKLPHQWR�
j�PXOKHU�YtWLPD�GH�YLROrQFLD
Um novo serviço passa a ser 
ofertado pela Casa da Mulher 
Brasileira, órgão vinculado 
à Secretaria de Estado da 
Mulher (Semu) e que funciona 
no bairro do Jaracati, em São 
Luís, somando-se aos vários 
já oferecidos na instituição e 
reforçando o acolhimento à 
mulher vítima de violência. 
Já pode ser solicitado 
atendimento psicossocial 24 
horas. 
O serviço passa a funcionar 
durante todo o dia, inclusive 
DRVࣅ�QV�GH�VHPDQD��H�FRQWDU£�
com equipe multidisciplinar. 
A ampliação do horário 
vai garantir mais acesso e 
agilidade no atendimento, 
�FDQGR�R�VHUYL©R�¢�GLVSRVL©¥Rࣅ
da mulher que sofre violência. 
A partir de março, uma 
HTXLSH�PXOWLSURࣅVVLRQDO�
estará disponível para 
realizar esses atendimentos, 
com apoio psicossocial de 
psicólogo e assistente social. 
O que muda é que essa equipe 
multidisciplinar vai atender 
simultaneamente. Antes, o 
serviço era oferecido em dias 
alternados, com uma psicóloga 
ou uma assistência social. 
“A importância desse serviço 
é que vem somar com os 
demais existentes na casa. 
Conseguimos avançar 
bastante na complementação 
de diversos atendimentos. 
São muitas ações criadas e 
recebemos muitas demandas 
pela internet, muita 
solicitação de informações 
e repassamos tudo à mulher, 
que é adequadamente 
acolhida e atendida. Quanto 
mais conseguimos avanços 
nas políticas públicas, mais 
amparo teremos para as 
mulheres”, pontuou a diretora 
da Casa da Mulher Brasileira, 
Susan Lucena. 
O atendimento psicossocial 
já é oferecido no Centro de 
Referência de Atendimento 
à Mulher em Situação de 
Violência de São Luís, que 
funciona na Casa da Mulher 

Brasileira, de segunda a sexta-
feira. As mulheres recebem 
o apoio de psicólogo ou 
psicossocial, com acolhimento 
e questionamentos, na própria 
Casa da Mulher. Após, são 
encaminhadas aos demais 
órgãos de Justiça, parceiros da 
instituição.
SERVIÇOS
A Casa da Mulher Brasileira 
oferece ainda vários outros 
serviços, entre estes, 
processo judicial eletrônico, 
com encaminhamento 
online pelas delegacias; 
apoio da equipe militar da 
Patrulha Maria da Penha, do 
Departamento de Feminicídio 
e da Coordenadoria de 
Delegacias da Mulher. Ainda, 
disponibiliza o aplicativo 
Salve Maria, acolhimento 
na Casa de Passagem e Casa 
Abrigo, além de aplicação de 
medidas para prisão preventiva 
e determinação de uso de 

tornozeleira eletrônica aos 
autores da violência. 
“Ao saber que vai achar um 
serviço estruturado e com 
muitas opções de atendimento, 
tendo essa certeza que será 
atendida, a mulher se sente 
ainda mais fortalecida para 
denunciar. E temos, realmente, 
conseguido aumentar número 
de denúncias e reduzir o 
número de feminicídios, a 
partir do trabalho e de toda 
a estrutura da instituição”, 
DࣅUPRX�6XVDQ�/XFHQD�
MEDIDA PROTETIVA 
ONLINE
A mulher pode solicitar, ainda, 
medida protetiva de urgência, 
pelo meio online. Basta 
acessar o site do Tribunal de 
Justiça do Maranhão (TJMA), 
pelo site www.tjma.jus.br, 
registrar a violência que tenha 
sofrido, descrevendo os fatos 
e já solicitar, por esse canal, a 
medida protetiva de urgência. 

As formas de violência 
– física, moral, sexual, 
patrimonial ou psicológica – 
mais sofridas pelas mulheres 
estão previstas na Lei Maria 
da Penha e podem ser 
denunciadas pelo novo canal 
de atendimento. 
“Com essa possibilidade, 
a mulher pode fazer tudo 
diretamente neste canal na 
internet, não tendo mais a 
necessidade de registrar um 
boletim de ocorrência na 
delegacia física ou mesmo na 
online. É mais um serviço que 
aumenta o acesso da mulher 
aos atendimentos da casa e 
facilita a denúncia”, avaliou 
Susan Lucena. 
A Delegacia Online, órgão da 
Polícia Civil, também acolhe a 
solicitação de medida protetiva 
de urgência e mantém o acesso 
ao registro do boletim de 
ocorrência, caso a mulher opte 
por este canal de denúncia.

Diretora Casa da Mulher Brasileira, Susan Lucena falou da importância do serviço de atendimento às 
mulheres vítimas de violência

DIVULGAÇÃO
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