
34 QUINTA - FEIRA, 24 - MARÇO - 2022  D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. AVI-
SO DE LICITAÇÃO. PREGÃO   ELETRÔNICO  -  SRP Nº 009/2022. 
ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação do 
Municipio de Buriti-Ma. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto 
Federal nº 10.024/2019, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal 
nº 7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que couber as dispo-
sições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO, 
POR ITEM, para REGISTRO DE PREÇO. OBJETO: Contratação de 
empresa para Fornecimento de Gás tipo GLP, para atender as neces-
sidades de diversas secretarias. ORGÃO SOLICITANTE: Diversas 
secretarias LOCAL/SITE: www.portaldecomprasburiti.com.br. DATA: 
06 de abril de 2022. HORÁRIO: 10:00hs (DEZ HORAS). EDITAL: 
O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.
portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obti-
dos e-mail: cplburiti21@gmail.com na sala da Comissão Permanente de 
Licitação situado Pça Felinto Farias, Centro, Buriti – MA, no horário 
das 08h00min (oito horas) às 12h00min (Doze horas). Buriti - MA, 11 
de Março de 2022. José Ribamar Simões Neto-Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA - MA

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO Nº 151/2021-PMC/MA. PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº. 03/2022-PMC/MA. A Prefeitura Municipal de Carutapera - 
MA, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público para 
conhecimento dos interessados que que a licitação, na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 03/2022-PMC/MA, tipo menor preço, objeti-
vando a aquisição de implementos agrícolas para a Prefeitura Muni-
cipal de Carutapera – MA, marcada anteriormente para às 09h30min do 
dia 30 de março de 2022, fica adiada, por motivos administrativos, para 
às 09h30min do dia 06 de abril de 2022, no endereço www.portalde-
comprascarutapera.com.br. Carutapera, 21 de março de 2022. Talita 
Araújo da Silva Tavares. Pregoeira – Carutapera/MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO 
GUILHERME - MA

PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2022.-ARP. PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO Nº 017/2022. AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 011/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
017/2022. A Prefeitura Municipal de Centro do Guilherme, por meio 
de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, tor-
na público que realizará licitação na modalidade Pregão sob a forma 
Eletrônica, nº 011/2022, cujo objeto é a eventual Aquisição de peças 
automotivos para atender as necessidades da frota para o município 
de Centro do Guilherme/MA. Na modalidade Pregão para Ata de 
Registro de Preço, sob a forma eletrônica, do tipo Menor Preço por 
item. Data da disputa: dia 13 de abril de 2022 às 09:00 min horário de 
Brasília, no Portal de www.licitanet.com.br. O Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Central de 
Licitação de 2ª a 6ª feira das 08h00min às 12h00min, onde poderá ser 
consultado e/ou obtido gratuitamente em mídia removível (pendrive 
ou cd), adquirido de forma física (em papel) mediante ao recolhimen-
to da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) através de DAM (do-
cumento de arrecadação municipal), pelo portal da transparência do 
município: http://www.tranparencia.centrodoguilherme.ma.gov.br / e 
também disponível no mural de licitações do TCE/MA: ou no Portal 
de Compras do www.licitanet.com.br. Esclarecimentos adicionais deve-
rão ser protocolados na Comissão Central de Licitação, no horário de 
expediente ou por e-mail, no endereço eletrônico: pmcdcpl@gmail.com 
e pelo fone: (98) 98195-2108. Centro do Guilherme - MA, 17 de mar-
ço de 2022. Carlos Antonio Gomes da Silva. Pregoeiro do município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA - MA

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO. Despacho de Ratificação, re-
ferente ao Processo Administrativo de nº 009/2022. Afigurando-me 
que o procedimento de contratação epigrafado encontra-se regular e 
legalmente desenvolvido e estando ainda presente o interesse público 
na contratação que deu ensejo à instauração do processo. Retifico a 
decisão exarada nos autos, com o parecer da douta assessoria jurídica 
desta Prefeitura. Portanto, efetive-se a contratação por inexigibilida-
de de licitação, segundo o disposto acima. Sigam-se seus ulteriores 
termos. Cidelândia (MA) 21 de março de 2022. Francisco Roberto 
Coelho Araújo – Secretário Municipal de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura M. de Coelho Neto-MA, por 
meio da Sec. M. de Educação, torna público para conhecimento dos 
interessados que fará realizar, licitação na modalidade Pregão Ele-
trônico 021/2022, do tipo menor preço, para Aquisição de kits de 
material escolar, para os alunos da rede Municipal de Ensino, com 
o objetivo de atender ás necessidades da Sec. M. de Educação do Mu-
nicípio, por meio de registro de preços, no dia 07/04/2022 às 10:00 
horas, através do site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, 
sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura . Edital: https://www.
portaldecompraspublicas. com.br; http://www.transparencia.coelho-
neto.ma.gov.br/acessoInformacao/ licitacao/tce, e  https://www6.tce.
ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul. Esclarecimentos adicionais pa-
gina web do Portal de Compras ou através do e-mail: cpl.coelhoneto.
ma@gmail.com. Coelho Neto - MA, 21/03/2022. Antonio Francisco 
Lopes – Secretário Municipal de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS 
NOGUEIRAS – MA

AVISO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS. A Comissão Permanente 
de Licitação - CPL do Município de Fortaleza dos Nogueiras - MA, 
avisa aos interessados que realizará na sede da Prefeitura Municipal, 
situada na Rua Ovídia Nogueira, nº 22, Girassol - CEP: 65.805-000 - 
Fortaleza dos Nogueiras – MA, licitação Pública na modalidade abai-
xo discriminada a ser realizada no Portal de Compras Públicas, na 
forma da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações posteriores, e Lei 
Complementar nº 123/2006 e 147/214 e demais normas pertinentes à 
espécie. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados 
no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 13:00 
horas, onde poderá ser consultado e adquirido gratuitamente, confor-
me especificações abaixo. Qualquer informação poderá ser obtida no 
endereço acima, no portal da transparência site: https://fortalezados-
nogueiras.ma.gov.br, pelo telefone (0**99) 984785195 e/ou e-mail: 
cpl.fortalezadosnogueirasma@yahoo.com 

Pregão Eletrônico 
- Nº006/2022

Data/Hora de Abertura: 07/04/2022 – 08h30min.
Tipo: Menor Preço por Item  

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa(s) para 
fornecimento de peças automotivas e prestação de serviços de 
manutenção de veículos, ônibus e máquinas pesadas, para suprir 
as necessidades do Município de Fortaleza dos Nogueiras-MA, 
conforme Termo de Referência e seus anexos.

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 22 de março de 2022. Domingos Au-
gusto de Oliveira Júnior – Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS. A Comissão Permanente 
de Licitação - CPL do Município de Fortaleza dos Nogueiras - MA, 
avisa aos interessados que realizará na sede da Prefeitura Municipal, 
situada na Rua Ovídia Nogueira, nº 22, Girassol - CEP: 65.805-000 - 
Fortaleza dos Nogueiras – MA, licitação Pública na modalidade abai-
xo discriminada na forma da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações 
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nº 069/2020, e demais normas regulamentadoras aplicáveis à espécie. DATA DE
ABERTURA (Início da Disputa): 07 de abril de 2022 às 08:00 horas.
AQUISIÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão consultá-lo ou
obtê-lo gratuitamente junto ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, ou pelo site
oficial do município: http://bomjesusdasselvas.ma.gov.br ou pelo link:
http://www.transparenciadministrativa.com.br/portaltm/licitacao/licitacao.xhtml?token
=1ffcea7007fcd2 e4635e427841f4914f42375691, podendo ser obtido ainda pelo
SACOP/TCE-MA. Para maiores informações e esclarecimentos: Contato: (98) 3652-1271
/ 97022-1777 e/ou através de solicitação pelos e-mails:
cpl@bomjesusdasselvas.ma.gov.br / cplbjs@gmail.com

Em, 22 de março de 2022
CLÁUDIO JOEL DA SILVA COITES

Secretário Municipal de Administração
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 7/2022

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Brejo, Estado do Maranhão,
torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º
10.520/02, Decreto nº 10.024/19, Decreto Federal nº 7.892/13, Decreto Municipal n.º
010/2017 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações
posteriores, licitação na modalidade Pregão, em sua forma Eletrônica, do tipo menor
preço, disputado por item, para Registro de Preço com o objetivo de futura Aquisição de
Mobiliários e Carteiras Escolares de Interesse da Secretaria Municipal de Educação de
Brejo/MA, que se realizará no dia 05 de abril de 2022, ás 09:00 horas (horário de Brasília),
através do uso de recursos da tecnologia da informação, site
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta
Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Avenida Luís
Domingues, 95, Centro, Brejo - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na
página web do Portal de Compras Públicas - Endereço:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo
endereço eletrônico e/ou pelo telefone (98) 3472-0019.

Brejo-Ma, 21 de Março de 2022
NICOLAS MENDES DE LIMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2022

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Brejo, Estado do Maranhão,
torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º
10.520/02, Decreto nº 10.024/19, Decreto Municipal n.º 010/2017 e subsidiariamente as
disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade
Pregão, em sua forma Eletrônica, do tipo menor preço, no regime de execução indireta,
empreitada por preço global, disputado por item, para Contratação dos Serviços de
Conclusão do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Brejo/MA, que se
realizará no dia 05 de abril de 2022, ás 14:30 horas (horário de Brasília), através do uso de
recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.br,
sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão
Permanente de Licitação, situada na Avenida Luís Domingues, 95, Centro, Brejo - MA. O
edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Compras
Públicas - Endereço: https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos
adicionais no mesmo endereço eletrônico e/ou pelo telefone (98) 3472-0019.

Brejo-Ma, 21 de Março de 2022
NICOLAS MENDES DE LIMA

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Brejo, Estado
do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar,
licitação na modalidade Tomada de Preços nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores, no regime de Execução Indireta, Empreitada por preço Global, do tipo menor
preço, que tem como objeto a Contratação dos Serviços de Recapeamento Asfáltico em
AAUQ de Vias Urbanas com Drenagem Superficial (Meio Fio e Sarjeta), Passeio com
Acessibilidade e Sinalização Viária no Município De Brejo/MA, que se realizará no dia 08 de
abril 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 informações pelo Telefone
(98) 3472-0019.

Brejo-MA, 21 de março de 2022
ANSELMO BARBOSA MOURÃO.

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 9/2022

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 009/2022. ORGÃO
REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação do Municipio de Buriti-Ma. BASE LEGAL:
Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto
Federal nº 7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei
nº 8.666/93 e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO, POR ITEM, para REGISTRO DE P R EÇO.
OBJETO: Contratação de empresa para Fornecimento de Gás tipo GLP, para atender as
necessidades de diversas secretarias. ORGÃO SOLICITANTE: Diversas secretarias
LOCAL/SITE: www.portaldecomprasburiti.com.br. DATA: 06 de abril de 2022. HORÁRIO:
10:00hs (DEZ HORAS). EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço
eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão ser lidos e/ou
obtidos e-mail: cplburiti21@gmail.com na sala da Comissão Permanente de Licitação
situado Pça Felinto Farias, Centro, Buriti - MA, no horário das 08h00min (oito horas) às
12h00min (Doze horas).

Buriti - MA, 11 de Março de 2022.
JOSÉ RIBAMAR SIMÕES NETO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE
EXTRATOS REGISTROS DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.01.01/2022; OBJETO: Registro de preços para
futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para
atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Município de Cachoeira
Grande/MA; PROCESSO ADMINISTRATIVO - 001.01/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO - 001-
2022 - SRP; FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.024/19, Decreto nº 7.892/13 e demais
legislações correlatas; VALIDADE: 12 MESES; DATA DE ASSINATURA: 18/03/2022.
EMPRESA VENCEDORA: T. V. L. CAVALCANTE EIRELI (CNPJ: 40.981.143/0001-46), itens:
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24;
25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 25; 36; 37; 38; 39; 40; no valor total de R$

1.409.397,23 (um milhão quatrocentos e nove mil trezentos e noventa e sete reais e
vinte e três centavos). INFORMAÇÕES: na Seção de Licitações, email:
cplcgma@hotmail.com.

REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.01.02/2022; OBJETO: Registro de preços para futura e
eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender o
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Município de Cachoeira
Grande/MA; PROCESSO ADMINISTRATIVO - 001.01/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO - 001-
2022 - SRP; FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.024/19, Decreto nº 7.892/13 e demais
legislações correlatas; VALIDADE: 12 MESES. DATA DE ASSINATURA: 18/03/2022.
EMPRESA VENCEDORA: P. I. C. ARAUJO EIRELI (CNPJ: 16.634.005/0001-06), item: 33; no
valor total de R$ 1.920,00 (um mil novecentos e vinte reais). INFORMAÇÕES: na Seção
de Licitações, email: cplcgma@hotmail.com.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2022

Processo Administrativo nº 008.01/2022.OBJETO: Aquisição de gêneros
alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede pública
de educação básica PNAE do Município de Cachoeira Grande/MA." Homologo o
procedimento da CHAMADA PÚBLICA sob o Nº 001/2022 conforme adjucação de
14/03/2022 no valor total de R$ 138.540,00 (Cento e trinta e oito mil quinhentos e
quarenta reais), para que produza seus efeitos jurídicos

Cachoeira Grande/MA, 18 de março de 2022.
HUGO BISPO DE JESUS NETO

Secretaria Municipal de Educação

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022

AVISO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
001.01/2022. OBJETO: "Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros
alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender o Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE do Município de Cachoeira Grande/MA." Homologo o procedimento
licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2022, para que a Adjudicação em favor
das empresas: T. V. L. CAVALCANTE EIRELI (CNPJ: 40.981.143/0001-46), no valor total de R$
1.409.397,23 (um milhão quatrocentos e nove mil trezentos e noventa e sete reais e vinte
e três centavos) em 09/03/2022 e a empresa P. I. C. ARAUJO EIRELI (CNPJ:
16.634.005/0001-06) no valor total de R$ 1.920,00 (um mil novecentos e vinte reais) em
16/03/2022 para que produza seus efeitos jurídicos.

Cachoeira Grande/MA, 16 de março de 2022.
HUGO BISPO DE JESUS NETO

Secretaria Municipal de Educação
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022-PMC/MA

Processo Administrativo nº151/2021 - PMC/MA. A Prefeitura Municipal de
Carutapera - MA, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público para
conhecimento dos interessados que que a licitação, na modalidade Pregão Eletrônico nº
03/2022-PMC/MA, tipo menor preço, objetivando a aquisição de implementos agrícolas
para a Prefeitura Municipal de Carutapera - MA, cuja sessão de habilitação e abertura de
propostas ocorreu às 09h30min do dia 04/03/2022, foi declarada DESERTA por ausência de
participantes/interessados. Diante disto, fica designada nova data de abertura para às
09h30min (horário de Brasília-DF) do dia 06 de abril de 2022, através do site
www.portaldecomprascarutapera.com.br, nos termos da Lei nº 10.520/2002, Decreto
Federal nº 10.024/2019, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas
alterações, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O Edital
está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
www.portaldecomprascarutapera.com.br e também poderá ser lido e/ou obtido no site da
Prefeitura Municipal de Carutapera https://www.carutapera.ma.gov.br, Sistema de
Acompanhamento Eletrônico de Contratação Pública (SACOP) www.tce.ma.gov.br e na
Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada à Praça Padre Augusto Mozzett, nº 400,
Centro, CEP 65.295-000, Carutapera/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h às 12h.
Poderá ser solicitado também através do e-mail: cplcarutapera@gmail.com.

Carutapera, 16 de março de 2022
TALITA ARAÚJO DA SILVA TAVARES

Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022

A Prefeitura M. de Coelho Neto-MA, por meio da Sec. M. de Educação, torna
público para conhecimento dos interessados que fará realizar, licitação na modalidade
Pregão Eletrônico 021/2022, do tipo menor preço, para Aquisição de kits de material
escolar, para os alunos da rede Municipal de Ensino, com o objetivo de atender ás
necessidades da Sec. M. de Educação do Município, por meio de registro de preços, no dia
07/04/2022 às 10:00 horas, através do site https://www.portaldecompraspublicas.com.br,
sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura.Edital:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br; http://www.transparencia.coelhoneto
.ma.gov.br/ acessoInformacao/licitacao/tce, e
https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul.Esclarecimentos adicionais pagina
web do Portal de Compras ou através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com

Coelho Neto - MA, 21de março 2022.
ANTONIO FRANCISCO LOPES

Secretário Municipal de Educação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

AVISO DE RETIFICAÇÃO

ERRATA DA ADJUDICAÇÃO 005/2022. REF. CONCORRÊNCIA PÚBLICA
01/2022, na SEÇÃO 3 nº 54, páginas 218, segunda-feira, 21 de março de 2022,
do Diário Oficial do União, na Publicação da ADJUDICAÇÃO 005/2022 da
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2022. Onde se lê: SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, Leia-se: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,

Formosa da Serra Negra, 23 de março de 2022
RICARDO PONTES SALES

Pregoeiro.
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NESTE EXATO
MOMENTO,
UMA CRIANÇA
DE 3 ANOS
ESTÁ GRITANDO
“CONSEGUI!”

PELA PRIMEIRA VEZ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022. O Pregoeiro Ofi cial da Prefei-
tura Municipal de Brejo, Estado do Maranhão, torna público, para co-
nhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 
10.520/02, Decreto nº 10.024/19, Decreto Municipal n.º 010/2017 e 
subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, licitação na modalidade Pregão, em sua forma Eletrônica, 
do tipo menor preço, no regime de execução indireta, empreitada por 
preço global, disputado por item, para Contratação dos Serviços de Con-
clusão do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Brejo/MA, 
que se realizará no dia 05 de abril de 2022, ás 14:30 horas (horário de 
Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pelo Pre-
goeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, situada na Avenida Luís Domingues, 95, Centro, Brejo – MA. O 
edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal 
de Compras Públicas – Endereço: https://www.portaldecompraspublicas.
com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço eletrônico e/ou 
pelo telefone (98) 3472-0019. Brejo – MA, 21 de março de 2022. Nicolas 
Mendes de Lima – Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura M. de Coelho Neto-MA, por meio da Sec. M. de 
Educação, torna público para conhecimento dos interessados 
que fará realizar, licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
021/2022, do tipo menor preço, para Aquisição de kits de ma-
terial escolar, para os alunos da rede Municipal de Ensino, com 
o objetivo de atender ás necessidades da Sec. M. de Educação 
do Município, por meio de registro de preços, no dia 07/04/2022 
às 10:00 horas, através do site https://www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura . 
Edital: https://www.portaldecompraspublicas. com.br; http://www.
transparencia.coelhoneto.ma.gov.br/acessoInformacao/ licita-
cao/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, 21/03/2022. Antonio Francisco Lopes – Secretário Municipal 
de Educação.
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Com André Brito e Tiago Vasconcelos

“O combate a corrupção dura até ser combatido pelo próprio sistema” 
Lucas Redecker (PSDB-RS) sobre o STJ punir quem investigou esquema 

de corrupção

PODER SEM PUDOR

O cavalo eleitor
O deputado Zezinho Bonifácio era uma 
fi gura. Foi líder do governo durante o 
regime militar e até presidiu a Câmara 
dos Deputados. Mas sua pátria era a 
província, Barbacena (MG). Certa vez 
ele fazia campanha na cidade quando o 
informaram de um problema: a ferrenha oposição de um padre, no bairro 
de Bias Fortes. Ele procurou o padre e pediu seu cavalo emprestado. 
O padre fi cou constrangido de negar-lhe o pedido. Assim, montado no 
bicho, ele fez campanha durante todo o dia, no bairro, exibindo o trunfo: 
“O padre virou, agora me apóia. Até me emprestou o cavalo...”

Importante papel
No tête-a-tête, Bolsonaro alegou 
a Damares que terá importante 
papel nas eleições, até por sua 
popularidade detectada em 
pesquisas.
Partido, eis a questão
Outra dúvida de Damares Alves é 
seu destino partidário. Ela poderá 
escolher o PL de Bolsonaro ou 
Republicanos, de idêntico “DNA”.
É a turma dela
A ministra se inclina pelo 
Republicanos, presidido pelo 
deputado e ex-ministro Marcos 
Pereira, evangélico como ela. Sente-
se em casa.
Busca da paz
O Brasil não vai entrar na onda 
das lacrações internacionais. Em 
rara entrevista, o chanceler Carlos 
França disse à Rádio Bandeirantes 
que não é papel do Brasil “encontrar 
um culpado” no confl ito Rússia-
Ucrânia e sim apoiar ações pela paz, 
começando pelo imediato cessar-
fogo.
Mão na roda
Pareceram estranhas, ainda que 
necessárias, as iniciativas do MPF 
contra Bolsonaro, desenterrando 
acusações dos tempos de 
deputado, e contra Paulo Guedes, 

já exaustivamente explicadas. A 
oposição adorou.
Alô, MPF
Clama por investigação o que 
gerou a decisão do governo federal 
que zerou impostos de importação 
de etanol dos Estados Unidos, 
apenas para favorecer, claramente, 
distribuidoras de combustíveis.
Vai que é tua, Castro
O governador do Rio de Janeiro, 
Cláudio Castro, pode estar reeleito e 
não sabe: os pesquiseiros do Quaest 
não conseguiram emplacar Marcelo 
Freixo (Psol) na “liderança quase 
unânime” das intenções de voto.
Não só no público
Procurando impressionar alunos 
com iniciativas ‘politicamente 
corretas’, professora da faculdade 
privada Iesb, em Brasília, disse que 
o ensino da “supremacia feminina” 
fará parte de um novo curso da 
instituição.
Dinheiro na conta
Alvo de inquérito no MP do 
Trabalho e três auditorias do 
Conselho de Enfermagem do 
Tocantins por irregularidades 
graves, a Bioplus segue atuando 
e recebendo contrato de R $22 
milhões com o governo local.

Imposto zero só aumenta lucro 
das distribuidoras
A jogada de zerar imposto de importação de etanol dos Estados 
Unidos, adotada pelo governo federal, permitirá às distribuidoras 
pagar menos pelo etanol a fi m de aumentar seus lucros, mas não 
diminuirá o preço na bomba. A medida prejudica a indústria 
nacional, que paga impostos e emprega centenas de milhares de 
trabalhadores. Foi obtida pelo lobby bilionário das distribuidoras/
atravessadoras que passaram a adquirir usinas em São Paulo e 
agora tentam fragilizar concorrentes do Nordeste.

Sem escrúpulos
O jogo bruto e sujo das 
distribuidoras inclui a entrada do 
etanol dos EUA no Brasil pelos 
portos do Nordeste e em plena 
safra na região. 
Caminho das pedras
O desafi o agora é identifi car 
o “caminho” percorrido pelos 
lobistas das distribuidoras até 
arrancar a decisão do governo 
Bolsonaro.

Crime de lesa-pátria
Imposto zero para etanol dos EUA 
chega a ser um crime contra o 
País, na medida em que fragiliza 
a indústria e cancela milhares de 
empregos.
Toma lá sem dar cá
Lobistas fi zeram o Brasil ignorar 
a rega da negociação bilateral: 
zerou o imposto do etanol, mas os 
EUA zeraram taxação a produtos 
brasileiros.

Damares confi rma a Bolsonaro que será 
candidata 
A ministra Damares Alves (Família etc) vai mesmo se desincompatibilizar 
do cargo junto aos demais colegas pré-candidatos, como esta coluna 
informou em primeira mão, mas ainda não decidiu o cargo e nem o Estado 
onde fi xará domicílio eleitoral. Ela havia comunicado ao presidente Jair 
Bolsonaro a opção pelo Amapá, onde disputaria mandato de senadora, mas 
recebeu outros convites e ainda está em dúvida. Mas os dois tiveram nova 
conversa, da qual ela saiu convencida a disputar.

Premiações turbinadas
De saída da presidência do Tribunal de Contas do DF, Paulo Tadeu viu a 
verba para premiações da corte multiplicar 24 vezes neste ano. Em 2021, 
apenas R$ 30,2 mil foram para condecorações. Este ano, subiu para R$ 60 
mil só em janeiro. E o mesmo valor será gasto em fevereiro e março.
Roda quadrada
Presidente roda-presa do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) marcou 
“esforço concentrado”, em abril, para votar nomeações de autoridades. Há 
mais de 40 indicações mofando na gaveta, algumas desde 2020.
Pensando bem...
... sem a lorota das palestras que ninguém via, tem pré-candidato que 
sonha em viver de indenizações.

Baixada Maranhense 

Polícia Federal investiga suposto 
desvio de mais de R$ 3,8 mi da 
merenda escolar por três prefeituras
Pedidos de prisões do prefeito Luciano Genésio e do presidente da 
Câmara de Vereadores de Pinheiro foram negados pela Justiça 

AIDÊ ROCHA

A Polícia Federal realizou, 
nessa quarta-feira (23), a 
operação “5ª Potência”, 
que investiga os supostos 
desvios de recursos públicos 
federais do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação 
(FNDE), destinados à merenda 
escolar, pelas prefeituras de 
Pinheiro, São Bento e Peri-
Mirim. Foram cumpridos 
18 mandados de busca e 
apreensão em endereços 
localizados nessas três cidades 
da Baixada Maranhense e em 
São Luís. 
Segundo a Polícia Federal, 
o esquema criminoso 
envolvia, além da simulação 
do fornecimento de gêneros 
alimentícios da merenda 
escolar, fraudes licitatórias e 
superfaturamento de contratos. 
Os últimos deles, que são 
alvos das investigações e eram 
fi rmados com associações da 
agricultura familiar, podem ter 
causado o prejuízo de R$ 3,8 
milhões aos cofres públicos. 
A PF acredita que o grupo se 
aproveitou da determinação 
contida na Lei 11.947/2009, a 
qual prevê que, do valor total 
repassado pelo FNDE aos 
entes públicos para custeio 
do PNATE, pelo menos 30% 
deve ser utilizado na compra 
de gêneros alimentícios 
diretamente da agricultura 
familiar e do empreendedor 
familiar rural local. 
Em entrevista coletiva na 
sede da PF, no bairro da 
Cohama, no fi m da manhã 
de ontem, o delegado 
Felipe Cardoso, titular da 
Delegacia de Repressão 
a Corrupção e a Crimes 
Financeiros, responsável pelas 
investigações, explicou como 
funcionava o esquema e que 
o uso das associações para 
desvio de recursos já ocorre a 
cerca de dez anos.  Há quatro 
anos a polícia instaurou o 
inquérito, resultado de outro 

mais antigo, e desde então tem 
apurado várias denúncias. 
“Só em uma nota fi scal de 
uma associação para uma 
prefeitura, em apenas um ano, 
foram citados o fornecimento 
de 420 quilos de alface, 200 
quilos de cheiro verde, 40 mil 
unidades de banana, 35 mil 
unidades de pão caseiro e por 
aí vai, é apenas um exemplo”, 
explicou, ressaltando que a 
quantidade era totalmente 
inviável de ser produzida 
no local e não correspondia, 

também, ao número de alunos 
matriculados. 
Conforme o delegado, a 
quebra do sigilo bancário 
comprovou o desvio dos 
recursos em prol de agentes 
políticos, principalmente para 
um vereador de Pinheiro.  
Segundo apurado pelo 
Jornal Pequeno, trata-se 
do presidente da Câmara de 
Vereadores, Elizeu de Tantan 
(PP). 
“É a principal cabeça desse 
esquema, porque a maior 

quantidade de dinheiro foi para 
ele, seja através de saques/ 
transferências diretas ou por 
outras empresas do ramo de 
construção civil, eventos e até 
de esgotos. Essas empresas 
maiores, sediadas em São Luís, 
também foram contratadas, 
além das associações rurais, 
mesmo sem capacidade. Nada 
a ver com merenda escolar”, 
destacou. 
Durante a operação, foram 
apreendidos vários carros de 
luxo, valores em espécie e 
vários documentos, que devem 
auxiliar na continuidade das 
investigações pela Polícia 
Federal. 
Todos os investigados foram 
indiciados pelos crimes de 
fraude à licitação, desvio 
de recursos públicos de 
prefeitos, lavagem de dinheiro, 
associação criminosa, peculato 
e corrupção ativa. 
JUSTIÇA NEGA 
PEDIDOS DE PRISÕES
O delegado regional de 
Investigação e Combate ao 
Crime Organizado, Leandro 
Ribeiro, informou que foram 
solicitadas seis prisões e 
afastamentos de cargos à 
Justiça. Entretanto, todos os 
pedidos foram negados. 
O prefeito Luciano Genésio 
(PP) e o presidente da Câmara 
de Vereadores, Elizeu de 
Tantan (PP), ambos de 
Pinheiro, foram dois dos 
investigados que tiveram 
suas prisões pedidas, além 
do dirigente da associação 
quilombola, que, também, 
é empregado da Câmara. 
Contra eles, foram autorizados 
apenas mandados de busca e 
apreensão. 
De acordo com o delegado, 
após ser analisado tudo que foi 
apreendido durante as buscas 
feitas durante a operação, a 
ideia é que seja repetido o 
pedido de prisão e afastamento 
já com maiores elementos em 
mãos. 

Delegados da Polícia Federal apresentam detalhes da operação 
de� agrada na manhã dessa quarta-feira (23)

Policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão na 
Câmara de Vereadores de Pinheiro

GILSON FERREIRA

DIVULGAÇÃO
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