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nº 10.520/2002; Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 
Complementar n° 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016; 
Decreto Federal nº 3.555/2000; Decreto Federal nº 7.892/2013, apli-
cando subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 
e demais normas regulamentares pertinentes à espécie; e seus ane-
xos estão à disposição dos interessados, de 2º a 6º feira, no horário 
das 08h às 12h, na Comissão Permanente de Licitação-CPL desta 
Prefeitura, Sacop, Diário Oficial do Estado do Maranhão, Jornal O 
Imparcial e no site www.carolina.ma.gov.br. Esclarecimentos adi-
cionais, no mesmo endereço. Carolina/MA, 26 de janeiro de 2022. 
AMILTON FERREIRA GUIMARÃES - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Eletrônico nº 005/2022-SRP. Pro-
cesso nº 0036/2022-PMCH. Objeto: “Registro de Preços para even-
tual aquisição de materiais destinados a espaços de lazer e saúde de 
interesse da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações 
e condições previstas no edital e seus anexos; Abertura: 14/02/2022 
às 14:00hs; Local: Endereço Eletrônico do Portal de Compras Públi-
cas (www.portaldecompraspublicas.com.br). Base Legal: termos da 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de 
maio de 2005, do Decreto nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019 da 
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-
se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais 
normas atinentes à espécie. Informações e Consultas: Sala da Co-
missão Permanente de Licitação – CPL, localizado na Av. Presidente 
Vargas, nº 310, Centro – Chapadinha– MA – CEP: 65.500-000; Te-
lefone: 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, 26 de Janei-
ro de 2022. Luciano de Souza Gomes – Pregoeiro.

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE COELHO  NETO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO A Prefeitura Municipal de Coelho Neto- 
MA, por meio da Sec. M. de Administração, Planejamento e Finan-
ças, torna público para conhecimento dos interessados que fará reali-
zar, licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO 003/2022, do 
tipo menor preço, para Contratação de empresa para aquisição de gê-
neros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as deman-
das das Secretarias do município, por meio de registro de preços, no 
dia 15/02/2022 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 disponíveis nos endereços: https://www.portal-
decompras publicas.com.br e: http://www.transparencia.coelhoneto.
ma.gov.br/acesso Informacao/licitacao/tce, e no site: https://www6.
tce.ma. gov.br/sacop/ muralsite/mural.zul. Esclarecimentos adicio-
nais pagina web do Portal de Compras ou através do e-mail: cpl.coe-
lhoneto.ma@gmail.com. Coelho Neto - MA, 26/01/2022. Domingos 
Dias da Silva – Sec. M. de Administração, Planejamento e Finanças.

AVISO DE LICITAÇÃO A Prefeitura Municipal de Coelho Neto- 
MA, por meio do Fundo M. de Assistência Social, torna público para 
conhecimento dos interessados que fará realizar,  licitação na mo-
dalidade PREGÃO ELETRONICO 004/2022, do tipo menor preço, 
para Aquisição de peixe in natura para distribuição gratuita entre a 
comunidade carente do município, para o jejum da semana santa, 
atendendo assim demanda da Sec. M. de Assistência Social e Cida-
dania do município,  no dia 15/02/2022 às 10:30 horas, através do 
uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.por-
taldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta 
Prefeitura . O edital e seus anexos encontram-se disponíveis nos en-
dereços: https://www.portaldecompraspublicas.com.br: http://www.

transparencia.coelhoneto.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tc, 
e: https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul. Esclare-
cimentos adicionais pagina web do Portal de Compras ou através 
do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com. Coelho Neto - MA, 
26/01/2022. Sônia Maria Silva Carvalho Santos – Sec. Municipal de 
Assistência Social e Cidadania.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

AVISO DE CONTINUAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 
009/2021 – CCL/PMC PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
494/2021 Assunto: Reabertura da Sessão Publica transcorrido o pra-
zo recursal conforme Art. 109 da Lei 8.666/93. A Comissão Cen-
tral de Licitação - CCL, comunica aos participantes da licitação em 
epigrafe, objetivando a Contratação de empresa especializada para 
execução de serviços de Pavimentação Asfáltica em vias  da Cidade 
de Colinas - MA, Através do Contrato de Repasse nº 907187 2020 
MDR CAIXA e Projeto Básico anexo ao Edital, que a REABERTU-
RA da sessão de pública, para a abertura dos Envelopes contendo as 
Propostas de Preços das empresas habilitadas, será realizada no dia 
02 de fevereiro de 2022 às 09h00min (horário local), na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Dias Carneiro 
– Centro,  cidade de Colinas – Ma. Esclarecimentos adicionais serão 
prestados na Sede da CCL ou pelo e-mail cplcolinas@gmail.com 
Colinas -  (MA), 26 de janeiro de 2022.Delcimar Santos da Silva - 
Presidente da CCL/PMC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO 
MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022. O 
Município de Feira Nova do Maranhão - MA, por meio da Comis-
são Permanente de Licitação – CPL, na sede da Prefeitura Munici-
pal, situada à Praça Central, Centro, Feira Nova do Maranhão – MA, 
torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS de Nº. 001/2022, do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada 
por PREÇO UNITÁRIO, às 08hr00min (oito horas) do dia 17 de 
fevereiro de 2022, objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO 
DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO, CONFORME TERMO DE 
CONVÊNIO Nº 8.222.00/2021 CODEVASF E PROJETO BÁSI-
CO, que será regida nos termos Lei Federal nº 8.666/93, e suas al-
terações. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão 
à disposição dos interessados nos dias de expediente das 08h00min 
às 12h00min, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada 
na sede da Prefeitura Municipal, à Praça Central, Centro, Feira Nova 
do Maranhão - MA, bem como no site da Prefeitura Municipal: ht-
tps://feiranovadomaranhao.ma.gov.br, onde poderão ser consultados e 
obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou 
e-mail: cpl.feiranovama@gmail.com.  Feira Nova do Maranhão - MA, 
26 de janeiro de 2022. Jackson Macedo Rocha. Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022. O 
Município de Feira Nova do Maranhão - MA, por meio da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL, na sede da Prefeitura Municipal, 
situada à Praça Central, Centro, Feira Nova do Maranhão – MA, 
torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS de Nº. 002/2022, do tipo MENOR PRE-
ÇO GLOBAL, sob a forma de execução indireta, no regime de em-
preitada por PREÇO UNITÁRIO, às 14hr00min (catorze horas) 
do dia 17 de fevereiro de 2022, objetivando CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Aditivo nº 140/2020. Processo Administrativo N.º 46/2020. Prefeitura Municipal
de Brejo de Areia/MA e a Empresa C.V.V DA COSTA EIRELI CNPJ: 17.179.122/0001-90,
OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de estrada
vicinal (sessão onerosa) no município de Brejo de Areia MA. OBJETO DO ADITIVO:
prorrogação da vigência do contrato por mais 360 (trezentos e sessenta) dias,
fundamentação legal: art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, O presente Termo Aditivo entra
em vigência a partir da data de sua assinatura, ficando de 22/06/2021 a 22/06/2022. DATA
DA ASSINATURA: 23 de junho de 2020. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.04 - SEC DE INFRA
ESTRUTURA E SERVIÇOS; 02.04.04 SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS; 26 -
TRANSPORTE; 26.782 - TRANSPORTE RODOVIARIO; 26.782.0261 - ADEQUAÇÃO DE
RODOVIAS; 2.782.0261.1916.0000 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRADA S
PONTES E BUEIRO; 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93.
ARQUIVAMENTO: Pasta Aditivos 2022 FORO: Fica eleito o Foro de Vitorino Freire.
22/06/2021. JOABIO MATIAS MAIA FILHO Secretária Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2021

Após analisar a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 15/2021, que tem
como objeto a Contratação de empresa de engenharia especializada, para construção de
uma escola de 06 (seis) salas de aula com quadra, no bairro Trado, município de
Cantanhede/MA, conforme especificações constantes no edital, a autoridade competente
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei 8.666/93, tendo em vista
o resultado apresentado no processo licitatório supracitado, aprova e adjudica o objeto
acima em sua totalidade à empresa: I O S EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ
nº 19.541.608/0001-51, sediada na Rua 05, nº 10, Conj. Res. Pq. Nacional, Centro, Matões
do Norte/MA, que apresentou Proposta de Preços no valor total global de R$ 2.005.846,12
(dois milhões, cinco mil, oitocentos e quarenta e seis reais e doze centavos)

Cantanhede-MA, 25 de janeiro de 2022.
EMERSON MARQUES COSTA

Secretário Municipal de Educação

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2021

Homologa o processo licitatório Tomada de Preços nº 015/2021, OBJETO:
Contratação de empresa de engenharia especializada, para construção de uma escola de
06 (seis) salas de aula com quadra, no bairro Trado, município de Cantanhede/MA, tendo
assim por vencedora desta licitação a empresa I O S EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP,
inscrita no CNPJ nº 19.541.608/0001-51, sediada na Rua 05, nº 10, Conj. Res. Pq. Nacional,
Centro, Matões do Norte/MA, que apresentou Proposta de Preços no valor total global de
R$ 2.005.846,12 (dois milhões, cinco mil, oitocentos e quarenta e seis reais e doze
centavos), e prazo de execução de 10 (dez) meses

Cantanhede-MA, 25 de janeiro de 2022.
EMERSON MARQUES COSTA

Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Termo de Contrato de n.º 001/2022, Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CIDELÂNDIA e a empresa construma construtora serviços máquinas e empreendimentos
eireli, Espécie: Termo de Contrato: Objeto: Implementação do Programa de Produção de
Ações Habitacionais através de Prestação de Serviços de interesse deste Município em
conformidade com o Projeto Básico. Prazo para execução: 12 (doze) meses. Data da
Assinatura: 24 de janeiro de 2022. Valor em R$ 3.225.656,41 (três milhões, duzentos e
vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e um centavos). Do
Pagamento: Será realizado até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente, mediante
apresentação das notas fiscais e medições atestando a execução dos serviços, a fim de que
seja efetuado o pagamento. Dotação Orçamentária: 11. FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, 1111. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
04.244.0020.1.019. CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA PESSOAS CAR E N T ES ;
44.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES. Base Legal: Lei 10.520 e Lei 8.666/93 e suas demais
alterações posteriores.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022

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 ELETRôNICO
003/2022, do tipo menor preço, para Contratação de empresa para aquisição de
gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as demandas das
Secretarias do município, por meio de registro de preços, no dia 15/02/2022 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 nos endereços:
https://www.portaldecompras publicas.com.br e:
http://www.transparencia.coelhoneto.ma.gov. br/acesso Informacao/licitacao/tce, e no
site: 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, 26 de janeiro de 2022.
DOMINGOS DIAS DA SILVA

Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2022

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 ELETRôNICO 004/2022, do tipo menor preço, para Aquisição
de peixe in natura para distribuição gratuita entre a comunidade carente do
município, para o jejum da semana santa, atendendo assim demanda da Sec. M. de
Assistência Social e Cidadania do município, no dia 15/02/2022 às 10:30 horas,
através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portalde
compraspublicas.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura.

O edital encontra-se disponível nos endereços: https://www.portaldecompraspublicas.com.br:
http://www.transparencia.coelhoneto .ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce, e
https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul. Esclarecimentos adicionais pagina web do Portal
de Compras ou através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com.

Coelho Neto - MA, 26 de janeiro de 2022.
SÔNIA MARIA SILVA CARVALHO SANTOS

Secretário Municipal de Assistência Social e Cidadania

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 24/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis e
derivados de petróleo na cidade de São Luis - MA, Lote I R$: 73.347,50 (setenta e três mil
trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) Lote II R$: 57.550,00 (cinquenta e
sete mil quinhentos e cinquenta reais) Lote III R$: 73.347,50 (setenta e três mil trezentos
e quarenta e sete reais e cinquenta centavos): CONTRATADA: L.S COMERCIO E SER V I ÇO S
LTDA, inscrita no C.N.P.J.(MF) sob o n.° 12.125.791/0001-65, 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), 10 de janeiro de
2022; CONTRATANTE: Srª. Liliane Neves Carvalho. Secretaria Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2022

O Município de Feira Nova do Maranhão, Estado da Maranhão, torna público
para conhecimento dos interessados que fará realizar, Chamada Pública n° 001/2022,
tendo como objeto aquisição de gêneros alimentícios, diretamente da Agricultura Familiar
e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, destinado ao Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, atendendo a Lei nº 11.947/2009, Resolução/FNDE/CD n°
026/2013 e Resolução/CD/FNDE nº4, de 02 de abril de 2015. O Edital estabelecendo as
condições e demais informações necessárias à participação, e poderá ser retirado na
Comissão Permanente de Licitação, sito à Avenida Brasil S/N, Centro, Feira Nova do
Maranhão/MA. A documentação de habilitação e o Projeto de Venda deverão ser
entregues até às 09h00 horas do dia 22/02/2022, no endereço acima. A sessão pública de
julgamento dos documentos e propostas será no dia 22 de fevereiro de 2022, às 09h00
(nove) horas, no endereço acima.

Feira Nova do Maranhão-MA, 26 de janeiro de 2022.
JACKSON MACEDO ROCHA

Presidente da CPL

LUIZA COUTINHO MACEDO
Prefeita

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2022-SRP

O Município de Feira Nova do Maranhão - MA, por meio da Comissão
Permanente de Licitação - CPL, torna público aos interessados que, com base na Lei n.º
10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 004/2021, da Lei Complementar n.º 123/2006
alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e
de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar às 14h00 (catorze horas)
do dia 11 de fevereiro de 2022, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
menor preço, tendo por OBJETO: Registro de Preço para futura contratação de empresa
para a prestação de serviços especializados na confecção de próteses dentarias mandibular
e maxilar, parcial e total para atender as necessidades dos pacientes assistidos pelo
programa de distribuição de próteses mantido pela Secretaria e Fundo Municipal de Saúde
de Feira Nova do Maranhão - MA, conforme Termo de Referência. O presente Pregão
Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, no portal
https:// www.comprasfeiranovama.com.br/. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos
estão à disposição dos interessados nos dias de expediente das 08h00min às 12h00min, na
Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na sede da Prefeitura Municipal, à Praça
Central, Centro, Feira Nova do Maranhão - MA, bem como no site da Prefeitura Municipal:
https://feiranovadomaranhao.ma.gov.br, onde poderão ser consultados e obtidos
gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou e-mail:
cpl.feiranovama@gmail.com.

Feira Nova do Maranhão - MA, 26 de janeiro de 2022.
LUIZA COUTINHO MACEDO

Prefeita

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022-SRP

O Município de Feira Nova do Maranhão - MA, por meio da Comissão
Permanente de Licitação - CPL, torna público aos interessados que, com base na Lei n.º
10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 004/2021, da Lei Complementar n.º 123/2006
alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e
de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar às 08h30 (oito horas e
trinta minutos) do dia 11 de fevereiro de 2022, licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo menor preço, tendo por OBJETO: Registro de Preços para futura
contratação de empresa para o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para
composição da merenda escolar do Município de Feira Nova do Maranhão/MA, conforme
Termo de Referência. O presente Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por
meio de sistema eletrônico, no portal https:// www.comprasfeiranovama.com.br/.
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos dias
de expediente das 08h00min às 12h00min, na Comissão Permanente de Licitação - CPL,
situada na sede da Prefeitura Municipal, à Praça Central, Centro, Feira Nova do Maranhão
- MA, bem como no site da Prefeitura Municipal: https://feiranovadomaranhao.ma.gov.br,
onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no
endereço acima ou e-mail: cpl.feiranovama@gmail.com.

Feira Nova do Maranhão - MA, 25 de janeiro de 2022.
LUIZA COUTINHO MACEDO

Prefeita

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022-SRP

O Município de Feira Nova do Maranhão - MA, por meio da Comissão
Permanente de Licitação - CPL, torna público aos interessados que, com base na Lei
n.º 10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 004/2021, da Lei Complementar n.º
123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e, subsidiariamente, da Lei n.º
8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar às
08h30 (oito horas e trinta minutos) do dia 14 de fevereiro de 2022, licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço, tendo por OBJETO: Registro de
Preços para futura Contratação de empresas para o fornecimento parcelado de
materiais para iluminação pública, para suprir as necessidades da Prefeitura de Feira
Nova do Maranhão - MA, conforme Termo de Referência. O presente Pregão Eletrônico
será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, no portal https://
www.comprasfeiranovama.com.br/. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos
estão à disposição dos interessados nos dias de expediente das 08h00min às
12h00min, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na sede da Prefeitura
Municipal, à Praça Central, Centro, Feira Nova do Maranhão - MA, bem como no site
da Prefeitura Municipal: https://feiranovadomaranhao.ma.gov.br, onde poderão ser
consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou e-
mail: cpl.feiranovama@gmail.com.

Feira Nova do Maranhão - MA, 26 de janeiro de 2022.
LUIZA COUTINHO MACEDO

Prefeita
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Cidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA

AVISO DE REVOGAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021-
CPL/PMR. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2021. A Pre-
feitura Municipal de Raposa, por meio doSecretário Municipal 
de Administração e Planejamento, no uso de suas atribuições 
legais e em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/1993 e 
suas alterações posteriores, torna público aos interessados, que 
por razões de interesse público decorrente de fatos supervenien-
tes, resolve REVOGAR aTomada de Preços nº 007/2021-CPL/
PMR, objetivando a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de Consultoria e Assessoria, Acompanha-
mento e Gestão Pública em Licitações e Gestão de Contratos 
Administrativos, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Edital e seus anexos, com fundamentação no 
artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/1993 c/c a Súmula 473 do Su-
premo Tribunal Federal-STF. Raposa/MA, 27 de janeiro de 2022. 
GESIEL GOMES BRAZ - Secretário Municipal de Administração 
e Planejamento.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
DA CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR 

E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO

O Presidente da Caixa Beneficente dos Oficiais e Praças da PMCBMMA, no uso 
das atribuições que lhe confere o art. 18, IV, do Estatuto Social em vigor, CON-
VOCA todos os associados em pleno gozo de seus direitos estatutários 
para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da referida 
entidade a ser realizada no dia 09/02/2022 (quarta-feira), com 1a convocação 
às 16:00h e 2a convocação às 16:30h, na sede da Caixa Beneficente dos Ofi-
ciais e Praças da PMCBMMA, localizada na Avenida Kennedy, n°. 2000, Bairro 
de Fátima, São Luis/MA.
Ordem do dia: 1) Deliberar acerca da alteração do Estatuto para aumen-
tar o percentual da contribuição mensal dos associados objetivando obter 
recursos para aquisição de equipamentos e manutenção de gabinetes odon-
tológicos; e 2) Deliberar acerca da alteração do Estatuto para cobrar joia para 
novos associados.

CEL QOPM R/R - ANTÔNIO JOSÉ PINTO
PRESIDENTE DA CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA 
POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal 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 003/2022, do tipo menor 
preço, para Contratação de empresa para aquisição de gêneros 
alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as deman-
das das Secretarias do município, por meio de registro de preços, 
no dia 15/02/2022 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 nos endere-
ços: https://www.portaldecompras publicas.com.br e: http://www.
transparencia.coelhoneto.ma.gov.br/acesso Informacao/licita-
cao/tce, e no site: 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, 26/01/2022. Domingos Dias da Silva – Sec. 
M. de Administração, Planejamento e Finanças.

SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE ROSÁRIO – MA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA 

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Rosário - MA, inscrito no 
CNPJ sob o Nº 06.702.245/0001-47, com Carta Sindical nº 151.179/63, emitido pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego, com endereço na Rua Eurico Macedo, Nº 2877, 
Bairro Centro, CEP: 65.150-000, Rosário/MA, CONVOCA pelo presente EDITAL  todos 
os membros da categoria dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, ativos, inativos e 
aposentados rurais: agricultores e agricultoras familiares e assalariados e assalariadas 
rurais, do Município Rosário/MA, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRA-
ORDINÁRIA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RU-
RAIS DE ROSÁRIO - MA a ser realizada no dia 19 (dezenove) de fevereiro de 2022, 
na União dos Moradores de São Simão – Av. Vitorino Freire, SN, Rosário - MA, CEP 
65.150-000,  com início às 08:00 (oito) horas, em primeira convocação ou em segunda 
convocação às 08H30m (oito horas, trinta minutos) do mesmo dia, observando o quó-
rum estatutário,   para  tratar  da  seguinte  ordem  do  dia: 1) Alteração Estatutária para:  
a) alterar a sua representação sindical profissional para a categoria dos trabalhadores 
rurais agricultores e agricultoras familiares ativos e aposentados,  proprietários ou não, 
que exerçam suas atividades no meio rural, individualmente ou em regime de economia 
familiar, em área igual ou inferior a 02 (dois) módulos rurais nos termos do Decreto 
Lei 1.166/1971, no Município de Rosário - MA; b) alterar a denominação do Sindicato 
para  Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Ro-
sário - MA;  c) implantar paridade de gênero nos cargos da Diretoria, Conselho Fiscal, 
Comissão Eleitoral e suas respectivas suplências; d) Distribuição, unificação dos cargos 
e atribuições da Diretoria; e) composição do Conselho Fiscal e Comissão Eleitoral; f)  
Regras do Processo de criação de Delegacias Sindicais;  g) Critérios para realização 
do Processo Eleitoral;  h) Adequação das Assembleias Gerais  e Eleitorais; 2) outras 
alterações estatutárias decorrentes das anteriores do item 1.

 Rosário/MA,  27 de janeiro de 2022
Genal Carneiro Castro

Presidente do Sindicato – CPF: 404.920.103-82 –  Inscrição na Previdência Social nº 
11372539934  – Endereço:  Rua São José, Nº 21 Povoado Itamirim, Zona Rural, CEP 

65.150-000, Rosário/MA.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, através de sua Comissão Setorial de 
Licitação – CSLIC, torna público aos interessados que realizará a licitação em epígrafe NO DIA 15 DE 
FEVEREIRO DE 2022, ÁS 10H, pelo site eletrônico www.comprasnet.gov.br, cujo objeto é a registro de 
preços para a aquisição de materiais e equipamentos a serem utilizados nas fabricas de blocos e 
nas pavimentações, realizadas com mão-de-obra dos internos.
O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sites https://www.gov.br/compras/pt-br 
e http://seap.ma.gov.br/pregoes-online/, podendo, em caso de problemas nos sites acima, ser 
adquirido gratuitamente na CSLIC/SEAP, através dos e-mails: cslicseap@gmail.com ou 
cslic@seap.ma.gov.br, durante os dias úteis, das 8h às 12h e das 14h às 18h, e pelo telefone (98) 
99228-7275.

São Luís/MA, 27 de janeiro de 2022
ANTONIO FELIPE GOMES DUARTE DE FARIAS

Pregoeiro Oficial – CSLIC/SEAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSLIC
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2022 - CSLIC/SEAP
PROCESSO Nº 221046/2021 - SEAP

Operadora de cartão de crédito é responsabilizada 
por compras irregulares que vitimaram idosa
Uma operadora de cartão de 
crédito deve zelar pela segurança 
das transações comerciais de 
seus clientes, seja na modalidade 
presencial, seja pela internet, 
contra terceiros de má-fé. Assim 
entendeu sentença proferida no 
6º Juizado Especial Cível e das 
Relações de Consumo de São 
Luís. Na ação, que teve como 
partes requeridas o Hipercard 
Banco Múltiplo S/A e o site 
MercadoPago.com, uma mulher 
alega que seu cartão foi usado 

indevidamente em compras 
sistemáticas, ultrapassando o 
valor de R$ 17.800,00.
A autora relata que foram 
realizadas diversas compras 
com seu cartão Hipercard, 
totalizando o valor acima citado, 
compras essas que ela afirma não 
ter celebrado. Ao perceber as 
compras não realizadas, entrou 
em contato com a requerida 
Hipercard para bloquear o cartão, 
mas recebeu resposta negativa, 
que deveria quitar as dívidas. 

Como não pagou, ela teve seu 
nome inscrito no cadastro de 
pessoas inadimplentes. Por 
tais motivos, pediu na Justiça 
a declaração de inexistência 
dos débitos e a condenação das 
requeridas ao pagamento de 
compensação por danos morais.
A requerida Hipercard alegou a 
culpa exclusiva da requerente, 
bem como inexistência 
de falha na prestação do 
serviço e, ao final, pediu pela 
improcedência dos pedidos 

autorais. O requerido Mercado 
Pago, por sua vez, suscitou 
sua ilegitimidade passiva. No 
mérito, sustenta que todos 
as compras que a requerente 
alega desconhecer foram 
realizados de forma presencial 
na máquina Mercado Pago Point. 
Reitera que a responsabilidade 
é exclusivamente da 
administradora do cartão. 
Também pediu pela 
improcedência dos pleitos 
autorais.

Áreas de risco da região metropolitana 
recebem ação de nebulização espacial 
Com o objetivo de reduzir a 
infestação do mosquito Aedes 
Aegypt, transmissor da dengue, 
chikungunya e zikavírus, o 
governo do Estado iniciou, nessa 
quarta-feira (26), uma ação 
de nebulização espacial, mais 
conhecida como fumacê, em 
áreas de risco da Grande Ilha. A 
ação, executada pela Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), 
acontece na época de maior 
proliferação do Aedes aegypti, 
causador de doenças que causam 
sofrimento e podem levar à 
morte.  
De acordo com a coordenadora 
estadual de Prevenção e Controle 
das Arboviroses da SES, Graça 
Lírio, cerca de 20% dos casos 
de dengue, zika e chikungunya 
que acontecem no Maranhão são 
registrados na Ilha de São Luís.  
“Com essa ação, trabalhamos 
para prevenir a ocorrência de 
surtos e epidemias. Além disso, 
pedimos a colaboração da 
população para que eliminem os 
focos de criação dos mosquitos 
que, na maioria das vezes, estão 
dentro das residências. Pois é 
mais fácil eliminá-los enquanto 
ainda estão em forma de larvas 
do que quando ele já se encontra 
em sua fase adulta”, solicitou a 
coordenadora.  
Inicialmente, a operação foi 
deflagrada nos quatro municípios 
que compõem a Ilha de São Luís. 
Em São Luís, serão beneficiadas 
oito áreas; em São José de 
Ribamar, serão cinco áreas; em 
Paço do Lumiar, uma área; e 
em Raposa, três áreas. Serão 
nebulizados 2.217 quarteirões, 
com 6.651 aplicações, de 26 de 

janeiro a 10 de fevereiro. 
O chefe de Controle Vetorial 
de Paço do Lumiar, Raimundo 
Nonato Oliveira, destacou que o 
trabalho de nebulização espacial 
funciona de forma pontual, sendo 
preconizado pelo Ministério da 
Saúde os critérios para se fazer a 
nebulização. 
“Ela funciona como 
complemento do controle 
larvário, período em que se está 
em fase de pleno ataque ao vetor 
é necessário que se realize essa 
ação. Esse período vai do final 
do ano até o mês de abril e o 

período sazonal, momento em 
que o índice de infestação sobe, 
aparecem mais notificações e 
casos confirmados, então se faz 
necessário realizar essas ações”, 
disseRaimundo Nonato Oliveira.  
Na Ilha de São Luís, em 2021, 
foram registrados 11 casos 
de dengue, dois casos de 
chikungunya e nenhum caso 
de zika. Já em 2022, até o 
momento, foram confirmados 
sete casos de dengue, quatro 
casos de chikungunya e nenhum 
de zika.  
O autônomo Gabriel Cardoso 

Serra, de 34 anos, é morador 
de Paço do Lumiar, um dos 
municípios beneficiados com a 
ação, e ressalta a importância 
de combater o mosquito Aedes 
Aegypt.  
“Esse trabalho é muito bom 
porque faz parte das ações que 
melhoram a nossa saúde, pois 
sem saúde não somos nada. 
Principalmente em tempos de 
Covid e Influenza, que possamos 
nos proteger também contra 
a Dengue e as outras doenças 
causadas por esse mosquito”, 
comentou Gabriel.

Equipe do governo do Estado atua na ação de nebulização em áreas de risco de municípios da Grande Ilha

MÁRCIO SAMPAIO
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