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FNDE. OBJETO: O credenciamento de empreendedores familiares 
rurais ou suas organizações, interessados em apresentar proposta para 
fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar, desti-
nados à elaboração de merenda para alunos da Rede de Educação 
Básica Pública, com verba FNDE/PNAE e à elaboração de merenda 
para as crianças assistidas pelos programas sociais, de interesse desta 
Administração Pública. PRAZO: Os interessados deverão apresentar 
os Envelopes de Habilitação e Projeto de Venda até o dia 31 de março 
de 2022 às 12h00min na Sala da Comissão Central de Licitações do 
Município. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se 
à disposição dos interessados, na sala da Comissão Central de Lici-
tação, no endereço Av. Manuel Matias, s/n – Centro – Bernardo do 
Mearim (MA), de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas ou 
pelo sítio da Prefeitura de Bernardo do Mearim/MA: https://bernar-
dodomearim.ma.gov.br/ . Informações complementares, no endereço 
acima ou por e-mail: cclpmbm@hotmail.com. Bernardo do Mearim 
(MA), 08 de março de 2022. RAILSON FERREIRA DE SOUSA. 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 
006/2022. O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Brejo, 
Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos inte-
ressados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decre-
to nº 10.024/19, Decreto Federal nº 7.892/13, Decreto Municipal n.º 
010/2017 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão, em sua forma 
Eletrônica, do tipo menor preço, disputado por item, para Registro de 
Preço com o objetivo de futura Contratação de empresa especializada 
para fornecimento de combustível do tipo diesel para funcionamento 
da frota de veículos das Secretarias Municipais de Brejo/MA, que se 
realizará no dia 23 de março de 2022, ás 09:00 horas (horário de Bra-
sília), 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 Permanen-
te 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.portaldecom-
praspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço 
eletrônico e/ou pelo telefone (98) 3472-0019. Brejo – MA, 09 de mar-
ço de 2022. Nicolas Mendes de Lima – Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNI-
CO Nº 010/2022. Proc. Adm nº 0967/2022. Objeto: Contratação de 
empresa especializada na execução dos serviços de engenharia para 
conclusão da obra de construção da Creche Proinfância convencional 
padrão FNDE do Residencial José de Sousa Almeida de interesse da 
Secretaria Municipal de Educação. Abertura: 04/04/2022 às 08:30hs; 
Endereço Eletrônico do Portal de Compras Públicas (www.portalde-
compraspublicas.com.br). Base Legal: termos da Lei nº 12.462/2011, 
do Decreto nº 7.581/2011, da Lei nº 11.488/2007, do Decreto n° 
8.538/2015 da Lei Complementar n° 123/2006, aplicando-se, sub-
sidiariamente, a Lei nº 8.666/1993 e demais normas atinentes à es-
pécie. Informações e Consultas: Sala da Comissão Permanente de 
Licitação – CPL, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro 
– Chapadinha– MA – CEP: 65.500-000; Telefone: 98-99167-3542 e 
Site do Portal da Transparência do Município de Chapadinha: http://
transparencia.chapadinha.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce. 
Chapadinha/MA, 08 de Março de 2022. Luciano de Souza Gomes – 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO 
Nº 011/2022. Proc. Adm nº 0966/2022. Objeto: Contratação de em-
presa especializada na execução dos serviços de engenharia para con-
clusão da obra de construção da Creche Proinfância convencional pa-
drão FNDE do Bairro Recanto dos Pássaros de interesse da Secretaria 

Municipal de Educação. Abertura: 04/04/2022 às 11:00hs; Endereço 
Eletrônico do Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspu-
blicas.com.br). Base Legal: termos da Lei nº 12.462/2011, do Decre-
to nº 7.581/2011, da Lei nº 11.488/2007, do Decreto n° 8.538/2015 
da Lei Complementar n° 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, 
a Lei nº 8.666/1993 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, 08 de Março de 2022. Luciano de Souza Gomes – Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Eletrônico nº 012/2022. Processo 
nº 0965/2022-PMCH. Objeto: “Aquisição de material escolar em for-
ma de KIT ESCOLAR, para entrega imediata de interesse da Secreta-
ria Municipal de Educação”; Abertura: 24/03/2022 às 14:00hs; Local: 
Endereço Eletrônico (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 Se-
tembro 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 Consul-
tas: 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 Transpa-
rência do Município de Chapadinha: http://transparencia.chapadinha.
ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce. Chapadinha/MA, 08 de 
Março de 2022. Luciano de Souza Gomes – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Eletrônico nº 013/2022-SRP. Pro-
cesso nº 0587/2022-PMCH. Objeto: “Registro de Preços para eventu-
al Contratação de Empresa especializada no fornecimento de lanches 
e refeições prontas(quentinhas) de interesse da Administração Públi-
ca”; Abertura: 28/03/2022 às 14:00hs; Local: Endereço Eletrônico 
(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 Comis-
são Permanente de Licitação – CPL, localizado na Av. Presidente Var-
gas, 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/acessoInfor-
macao/licitacao/tce. Chapadinha/MA, 09 de Março 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 da Sec. M. de Educação, torna público que fará realizar, licita-
ção na modalidade Pregão Eletrônica 020/2022. do tipo menor preço, 
para Contratação de empresas para aquisição de gêneros alimentícios 
destinado exclusivamente para merenda escolar referente ao progra-
ma de alimentação escolar – PNAE, para atendimento às escolas da 
rede municipal de ensino da zona urbana e zona rural do município, por 
meio de registro de preços,  no dia 25/03/2022 às 10:00 horas, através do 
site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pelo 
Pregoeiro desta Prefeitura. Edital:https://www.portaldecompras publicas 
.com.br; http://www.transparencia.coelhoneto.ma.gov.br /acessoInfor-
macao / 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, 07/03/2022. Antônio Francisco Lopes – Sec. M.de Educação.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI

DESPACHO DE 10 DE MARÇO DE 2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 018/2021
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Pelo presente, ADJUDICO a TOMADA DE PREÇO nº 004/2021, referente a
Contratação de empresa para Adequação/Readequação de Estradas Vicinais no município
de Boa Vista do Gurupi - MA - Conv. Nº 889934/2019/MDR, conforme anexos do processo
administrativo autuado pela CPL no dia 05 de agosto de 2021 às 10:00 horas, e
obedecendo ao dispositivo da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 artigo 24 inciso II e suas
alterações na Lei nº 8.883 de 08/06/94. O seguinte documento retifica a Adjudicação
anterior, datada no dia 16 de setembro de 2021, e assinada pelo Secretário Municipal de
Administração, Sr. Davieliton Mesquita Pinho. No uso das atribuições que me são
conferidas, venho adjudicar o objeto acima especificado a empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E
SERVIÇOS LTDA, que apresentou a proposta, sendo o valor de R$ 435.661,57 (Quatrocentos
e Trinta e Cinco Mil e Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Cinquenta e Sete Centavos).

DILCILENE GUIMARÃES DE MELO OLIVEIRA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 6/2022

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Brejo, Estado do Maranhão,
torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º
10.520/02, Decreto nº 10.024/19, Decreto Federal nº 7.892/13, Decreto Municipal n.º
010/2017 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações
posteriores, licitação na modalidade Pregão, em sua forma Eletrônica, do tipo menor
preço, disputado por item, para Registro de Preço com o objetivo de futura Contratação de
empresa especializada para fornecimento de combustível do tipo diesel para
funcionamento da frota de veículos das Secretarias Municipais de Brejo/MA, que se
realizará no dia 23 de março 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, 9 de março de 2022
NICOLAS MENDES DE LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022.
A Prefeitura Municipal de Cândido Mendes, por meio de sua COMISSÃO

PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, torna público que realizará um PREGÃO ELETRÔNICO nº
08/2022, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE
ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NOS PRÉDIOS, UBS ÁGUAS
BELAS, UBS SÃO BENEDITO, ESCOLA MUNICIPAL JULIO LIMA DE FREIRAS, ESCOLA
MUNICIPAL MANOEL CANDIDO CARVALHAL E ESCOLA MANOEL MIRANDA LOPES, COM
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS,
MATERIAIS, PARA PLANEJAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO, E REALIZAÇÃO DE
SERVIÇOS, sob a forma ELETRÔNICA, no Município de Cândido Mendes/MA, do tipo
"MENOR PREÇO", CRITÉRIO DE JULGAMENTO "POR ITEM" que reger-se-á pelas disposições
da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 10.024/19, pela Lei 8.666/93,
de 21/06/93 e suas alterações e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus anexos.
Data: dia 21 de março de 2022 às 08h:30min no horário de Brasília, na plataforma de
compras do Governo Federal www.compranet.com.br. O Edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação de 2ª a 6ª feira
das 08h00min às 12h00min, a Rua Professor Caxias, s/n - Centro, Cândido Mendes - MA,
65280-000, onde poderá ser consultado e/ou obtido gratuitamente em mídia removível
(pendriver), adquirido de forma física (em papel) mediante ao recolhimento da importância
de R$ 30,00 (trinta reais) através de DAM (documento de arrecadação municipal), no Portal
de Compras do Governo Federal: www.comprasgovernamentais.gov.br, no Portal do
Município: https://portal.candidomendes.ma.gov.br/, ou no Sacop:
https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul. Esclarecimentos adicionais deverão
ser protocolados na Comissão Permanente de Licitação, no horário de expediente ou por
e-mail, no endereço eletrônico: candidomendes.cpl@gmail.com

Cândido Mendes - MA, 9 de março de 2022.
EDMILSON CUNHA FILHO.

Secretário Municipal de Administração, Indústria e Comércio

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2022

A Comissão Central de Licitação-CCL do município de Caxias-MA, torna público
para conhecimento dos interessados, que por motivo de falhas no processo, está anulado
o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, nos termos do Art. 49 da Lei nº 8.666/93, tendo por
objeto a Formação de Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas,
englobando dedetização, desratização, desinsetização, descupinização, nas áreas internas e
externas das unidades da Rede Municipal de Saúde de Caxias-MA. Informações adicionais
no prédio da Comissão Central de Licitação, situada na Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro,
Caxias-Ma, no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas).

Caxias (MA), 10 de março de 2022.
OTHON LUIZ MACHADO MARANHÃO

Presidente da Comissão Central de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2022

A Prefeitura Municipal de Cedral - MA, através de sua Pregoeira, torna público
para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei n.º
10.520/2002 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações
posteriores, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 - Regulamenta a licitação,
na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de
serviços comuns,; e Lei 123/2006 (Lei das MEs e EPPs); Decreto nº 032-GABIN, de 18 de
agosto de 2021 - Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993; da Lei Complementar n.º 123/2006 e de outras
normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do
tipo Menor Preço Por Item, objetivando Registro de preço para eventual e futura
contratação de empresa para fornecimento de utensílios para cozinha e refeitórios
escolares. A sessão será realizada através do Portal Licitar Digital, pelo endereço
eletrônico www.licitardigital.com.br, sendo conduzida pela Pregoeira desta Prefeitura

Municipal, auxiliado pela Equipe de Apoio com data de abertura agendada para 22 de
março de 2022 às 09h:00min. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio
onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, das 08h:00min às 12h:00min horas,
ou através do Portal da Transparência do Município pelo endereço
www.cedral.ma.gov.br, ou ainda pelo endereço Portal Licitar Digital,
www.licitardigital.com.br.

Cedral - MA, 8 de março de 2022.
TATIENNE DA SILVA COSTA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2022

A Prefeitura M. de Coelho Neto- MA, por meio da Sec. M. de Educação, torna
público que fará realizar, licitação na modalidade Pregão Eletrônica 020/2022. do tipo
menor preço, para Contratação de empresas para aquisição de gêneros alimentícios
destinado exclusivamente para merenda escolar referente ao programa de alimentação
escolar - PNAE, para atendimento às escolas da rede municipal de ensino da zona urbana
e zona rural do município, por meio de registro de preços, no dia 25/03/2022 às 10:00
horas, através do site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pelo
Pregoeiro desta Prefeitura.
Ed i t a l : h t t p s : / / w w w . p o r t a l d e c o m p r a s p u b l i c a s . c o m . b r ; h t t p : / / w w w . t r a nsparencia
.coelhoneto.ma.gov.br/acesso Informacao / 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, 7 de março de 2022.
ANTÔNIO FRANCISCO LOPES

Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022

A Prefeitura Municipal de Icatu/MA, através da Comissão Permanente de
Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide
da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Licitação na modalidade Tomada de Preços,
do tipo menor preço global, sob o Regime de empreitada por preço global, objetivando a
contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de assessoria técnica
com vistas a implementação de sistemas de gestão e organização institucional para
atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação do Município de Icatu - MA,
incluindo a alimentação de sistemas SIMEC, prestação de contas dos programas Federais e
orientação para execução e prestação de contas das caixas escolares. ABERTURA: 29 de
março de 2022, às 08h00min (oito horas), Sala de sessões da Comissão de Licitações
localizada na Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu - MA, sendo presidida pelo
Presidente da Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal. O edital e
seus anexos podem ser consultados gratuitamente no prédio da Prefeitura onde funciona
a Comissão Permanente de Licitação ou pelo site www.icatu.ma.gov.br e ser adquiridos
mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito
exclusivamente através de documento de Arrecadação Municipal (DAM), Rua Coronel
Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu - MA, e demais informações no e-mail
cplicatulicitacao@gmail.com.

Icatu/MA, 9 de março de 2022.
DENILSON ODILON FONSÊCA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2022 - SRP

A Comissão Permanente de Licitação torna público aos interessados que em
sessão realizada no dia 07 de março de 2022 às 10:00h (dez horas), na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021 - SRP tendo como OBJETO: Aquisição eventual e futura de
MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE DE INFORMÁTICA, para atender a Sede da
Secretaria Municipal de Saúde e suas Coordenações. Foi declarada vencedora do certame
a empresa: MARIA DO SOCORRO DINIZ DA SILVA 21527148300.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2022 - SRP

A Comissão Permanente de Licitação torna público aos interessados que em
sessão realizada no dia 17 de fevereiro de 2022 às 11:04h (onze horas e quatro minutos),
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 0852021 - SRP tendo como OBJETO: FUTURA E
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE KITS DE
ENXOVAL PARA RECÉM NASCIDOS (KIT NATALIDADE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. CONFORME ESTABELECE O ART. 3º DA
LEI ORDINÁRIA Nº 1.260/2008. Foi declarada vencedora do certame a empresa:
COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI.

CHRISTIANE FERNANDES
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM

AVISO DE RETIFICAÇÃO

A Secretária Municipal de Educação Maria de Nazaré Ferraz Tomaz, juntamente
com o ordenador de despesas o Secretário da Receita Orçamento e Gestão Luciano da Silva
Nunes no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o poder-dever de corrigir erros
materiais, RETIFICA o Contrato Administrativo nº 016/2022-SEMED, Referente: Processo
adm. 153/2021, TP: 008/2021, publicado dia 09/03/2022, edição 46, Seção 3, página 242.
nos seguintes termos:

Onde se lê:
VALOR: R$ 815.152,81 (oitocentos e quinze mil cento e cinquenta e dois reais

e oitenta e um centavos).
Leia-se:
VALOR: R$ 794.178,79 (setecentos e noventa e quatro mil cento e setenta e

oito reais e setenta e nove centavos).
Onde se lê:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ÓRGÃO: 19- SECRETARIA MUNICIPAL DE

E D U C AÇ ÃO
UNID. ORÇAM: 19- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE: 12 361 0015 1.014- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA

E REQUALIFICAÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
ELEM. DE DESPESA: 4.4.90.51.00- Obras e Instalações
FONTE DE RECURSO: 1500100100- Receita de Impostos e Transferência-

Ed u c a ç ã o
ÓRGÃO: 19- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNID. ORÇAM: 19- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE: 12 361 0015 1.014- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA

E REQUALIFICAÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
ELEM. DE DESPESA: 4.4.90.51.00- Obras e Instalações
FONTE DE RECURSO: 1570000000- Transferência de Convênio - União
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022 - SEMUS

O município de Açailândia (MA), através da Prefeitura Municipal de Açailândia, por meio da 
Secretaria Municipal de Saúde, torna público que, irá realizar a sessão do Chamamento Público 
nº 001/2022 - SEMUS, tendo por objeto o credenciamento continuado de pessoa(s) jurídica(s) 
prestadoras de serviços de saúde, com sede em Açailândia – MA, interessadas em realizar aten-
dimento em caráter complementar, aos usuários do SUS – Sistema Único de Saúde – em serviço 
de fisioterapia, tendo parâmetro os valores da Tabela SUS, de interesse da Secretaria Municipal 
de Saúde, com base na Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alte-
rações posteriores, Decreto Municipal nº 136/2015 e suas alterações posteriores, Lei 8.080/90 e 
suas alterações posteriores, e Decreto Municipal 177/2019 e demais dispositivos legais aplicá-
veis. Os interessados deverão apresentar a documentação para Habilitação e Proposta de Preços 
no período de 15 de março de 2022 a 29 de março de 2022 no horário de 08 às 14:00 horas, na 
sede da Comissão Central de Licitação, localizada à Av. Santa Luzia S/N - Parque das Nações - 
65930-000, Açailândia-MA. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no ende-
reço supra, de 2ª a 6ª feira, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 14:00h (quatorze 
horas) e no sítio oficial deste poder executivo – www.acailandia.ma.gov.br, onde poderão ser 
consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra ou pelo 
e-mail licitacao@acailandia.ma.gov.br. Açailândia/MA, 09 de março de 2022. LINDERVAL 
DE MOURA SOUSA. Secretário Municipal de Saúde. Portaria 007/2021-GAB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME.
RUA DO COMERCIO S/N – CENTRO

CNPJ N° 01.612.328/0001-21
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2022.

Republicação de aviso de Licitação. A Comissão Permanente de Licita-
ção da Prefeitura Municipal de Centro do Guilherme - MA, na forma da Lei 
Federal n• 8.666/93 e suas alterações, comunica que no dia 04.04.2022 
às 08:00 horas, fará licitação para a Contratação De Empresa Para a 
CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA9 (Convênio n° 
902531/2020 Siconv n° 012293/2020), na modalidade Tomada de Preço, 
na forma execução indireta sob regime empreitada pôr do tipo MENOR 
PREÇO POR GLOBAL Os interessados deverão procurar à sede da Pre-
feitura Municipal, na Rua do Comercio, s/n°, centro – Centro do Guilher-
me - Ma. 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 recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) 
através de DAM (documento de arrecadação municipal), pelo portal da 
transparência do município: . Esclarecimentos adicionais deverão ser 
protocolados na Comissão Central de Licitação, no horário de expediente 
ou por e-mail, no endereço Presencial: pmcdcpl@gmail.com e pelo fone: 
(98) 98195-2108. Centro do Guilherme - MA, 04 de fevereiro de 2022. 
Carlos Antonio Gomes da Silva. Pregoeiro do município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ – MA

AVISO DE CHAMADA PUBLICA Nº 001/2022. Encontra-se aberto, no MUNICÍ-
PIO DE SANTA LUZIA DO PARUÁ – MA, a CHAMADA PÚBLICA, com a finalida-
de de contratação conforme objetos descritos, cujas especificações detalhadas 
encontram-se em anexo acompanhando o edital da CHAMADA PÚBLICA N° 
001/2022, para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA 
DA AGRICULTURA FAMILIAR , EXCLUSIVO PARA EMPREENDEDOR FA-
MILIAR RURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE 
PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO EM CONFORMIDADE COM O PROGRA-
MA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, conforme objetos des-
critos, cujas especificações detalhadas encontram-se em anexo acompanhando 
o edital da CHAMADA PÚBLICA N° 001/2022. Legislação: Chamada Pública nº 
001/2022, com fundamento no caput do artigo 25 da Lei Federal nº 11.947/2009 
e Resolução/CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013 com redação alterada pela 
Resolução/CD/FNDE nº 04 de 02 de abril de 2015, considerando o disposto no 
artigo 14 da Lei nº 11.947/2009 e na Resolução CD/FNDE nº 26/2013 (atualizada 
pela Resolução CD/FNDE nº 04/2015), aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, além das demais 
disposições legais aplicáveis e do disposto no presente edital. ABERTURA: A 
sessão pública ocorrerá no dia 06/04/2022, às 09h00, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, quando os interessados deverão apresentar os do-
cumentos para Habilitação - Envelope nº 01 e Propostas de Preços - Envelope 
nº 02, dando ciência de que preenchem plenamente os requisitos estabelecidos 
no ato convocatório. O Edital poderá ser obtido nos endereços eletrônicos: Por-
tal de Transparência do Município: http://www.transparencia.santaluziadoparua.
ma.gov.br; no Mural de Contratações Públicas – SACOP/TCE/MA: https://www6.
tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul, ou na sede da Prefeitura Municipal na 
Av. Professor João Morais de Sousa, 355 – Centro, neste município, onde pode-
rá ser consultado e obtido gratuitamente. INFORMAÇÕES: pelos telefones (98) 
3374-2097, das 08h às 14h (horário de local) ou pelo e-mail: cplprefeituraslpma@
gmail.com. Santa Luzia do Paruá-MA 10 de março de 2022. JOÃO PINHEIRO DE 
MELO – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura M. de Coelho Neto- MA, por meio da Sec. M. de 
Educação, torna público que fará realizar, licitação na modalida-
de Pregão Eletrônica 020/2022. do tipo menor preço, para Con-
tratação de empresas para aquisição de gêneros alimentícios 
destinado exclusivamente para merenda escolar referente ao 
programa de alimentação escolar – PNAE, para atendimento às 
escolas da rede municipal de ensino da zona urbana e zona rural 
do município, por meio de registro de preços,  no dia 25/03/2022 
às 10:00 horas, através do site https://www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura. 
Edital:https://www.portaldecompras publicas .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 Com-
pras ou através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com. Coe-
lho Neto - MA, 07/03/2022. Antônio Francisco Lopes – Sec. M.de 
Educação.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

Av. Major Heráclito, S/N – Centro-Matinha/MA- CEP: 65.218-000
CNPJ Nº 06.158.729/0001-77

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 02 /2021- MATINHA/MA

A Prefeitura Municipal de Matinha através de sua Comissão Per-
manente de Licitação CPL torna público a REMARCAÇÃO da lic-
itação na modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 02/2021, cujo objeto 
é a Contratação de empresa de engenharia especializada para os 
serviços de conclusão de uma escola de 06 (seis) salas no Povoado 
Itans- Projeto FNDE (Termo de Compromisso 157490). Fica remar-
cado o certame para o dia 30 de março de 2022, às 14h:30 min, no 
mesmo endereço e local.

Matinha,10 de março  de 2022.
Pâmella Amaral Pinto

Presidente CPL
Matinha-MA

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS–MA

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022/CPL. A CÂMARA MUNI-

CIPAL DE BARREIRINHAS – MA, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA-

ÇÃO/CPL, torna público, para conhecimento dos interessados que realizará às 

09h00min do dia 31 de Março de 2022, na sede da Câmara Municipal na Avenida 

Joaquim Soeiro de Carvalho, s/nº– Centro – Barreirinhas – MA, licitação na mo-

dalidade Tomada de Preço Nº 003/2022/CPL, do tipo Menor Preço Lote, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros 
alimentícios, Material de expediente e Limpeza, para atender as necessidades 
da Câmara Municipal de Barreirinhas MA, Em atendimento as recomendações 

do Município e da OMS informamos que a sessão ocorrerá em local aberto e 
arejado, que será estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros de cada 
participante durante a sessão e que será obrigatória a utilização de mascaras, lu-

vas e que cada participante porte seu frasco de álcool em gel e itens de proteção 
necessário, Este Edital e seus anexos poderão ser examinados e obtidos gratuita-

mente no endereço de 2ª a 6ª feira,  no horário de 8:00 às 12:00 horas, supra ou 
através do e-mail: camarabhs@hotmail.com, e Sacop: https://www6.tce.ma.gov.
br/sacop_adm.Barreirinhas-MA, 09 de Março de 2022. EDGAR MACARIO VILAR 

JUNIOR - Presidente da CPL

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de saúde para realização 

de exames de Raio-X, com materiais, insumos, equipe técnico-operacional e obrigações inerentes às 

atividades necessárias à execução dos serviços, em atendimento a demanda do Hospital Regional de 

Barra do Corda, unidade administrada pela EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

DATA DA SESSÃO: 05/04/2022, às 15h, horário de Brasília.

Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).

Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. 

Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH, localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 

e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou vinicius.licitacao.emserh@gmail.com, ou pelo telefone (98) 

3235-7333.

São Luís (MA), 8 de março de 2022

Vinicius Boueres Diogo Fontes

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 082/2022 – CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.016/2022 – EMSERH

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J.  06.113.690/0001-71

PRAÇA GETÚLIO VARGAS , S/N – CENTRO
CEP N° 65.790.000

AVISO DE LICITAÇÃO /TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022-CPL
Torna público, para conhecimento dos interessados que realizará às 09:00 do 
dia 31 de março de 2022, sede da Prefeitura Municipal de São Domingos do 
Maranhão – MA, localizada na praça Getúlio Vargas – centro, licitação na mo-
dalidade Tomada de Preços   Nº 02/2022/CPL do tipo menor preço por item  
cujo objeto é contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de construção da rodoviária municipal, Em atendimento as recomendações 
do Município e da OMS informamos que a sessão ocorrerá em local aberto e 
arejado, que será estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros de cada 
participante durante a sessão e que será obrigatória a utilização de mascar-
as, luvas e que cada participante porte seu frasco de álcool em gel e itens de 
proteção necessário, Este Edital e seus anexos poderão ser examinados e 
obtidos gratuitamente no endereço supra  de 2ª a 6ª feira,  no horário de 8:00 
às 12:00 horas. e-mail:cplsaodomingos.ma@gmail.com ou www.saodomin-
gosdomaranhao.ma.gov.br,https:/www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/
mural.zulSão Domingos do Maranhão (Ma),07 de março de 2022Jorges 
Fran Costa Ramalho Silva 
PRESIDENTE DA CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE/MA
AVISO DE ANULAÇÃO 

Referente: Pregão Eletrônico nº PE-008/2022-CPL/PMVG 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MA, no uso de suas atribuições 
legais e em conformidade a Lei nº 8.666/93, art. 49, CONSIDERANDO 
a necessidade de readequação do Termo de Referência do Certame su-
pra referido, com vistas à melhor atender ao interesse da administração 
pública, CONSIDERANDO o arrazoamento contido no parecer elabo-
rado pela assessoria jurídica de acordo com as ponderações, tendo á 
anulação do certame e de todos os seus atos, RESOLVE ANULAR o 
Processo Licitatório nº PE-008/2022-CPL/PMVG, conseqüentemente, a 
modalidade Pregão Eletrônico nº PE-008/2022-CPL/PMVG, cujo objeto 
é o Registro de Preços, do tipo menor preço, visando à Contratação 
de empresa para Aquisição de EPI’s, destinados as Secretarias Munici-
pais de do Município de Vargem Grande/MA, conforme especificações 
constantes no edital e seus anexos. Vargem Grande/MA, 10 de Março 
de 2022. THAÍS KELLEN LEITE DE MESQUITA – Secretaria Municipal 
de Saúde.

BNB e MDR anunciam pacote de 
medidas para estimular a economia
Os clientes do Banco do 
Nordeste com operações de 
crédito em vigor contratadas 
a partir de janeiro de 
2018 com recursos do 
Fundo Constitucional de 
Financiamento do Nordeste 
(FNE) poderão optar 
pela troca de modelo de 
cobrança de juros pós-
fixados por pré-fixados. O 
pedido de alteração pode ser 
feito entre o dia 2 de maio e 
30 de dezembro deste ano. 
A medida foi anunciada, 
nessa quinta-feira 
(10), em Salvador 
(BA), pelo ministro do 
Desenvolvimento Regional 
(MDR), Rogério Marinho, 
como parte do pacote de 
estímulo à economia. As 
outras ações contemplam 
descontos para renegociação 
de dívidas, prorrogação de 
prazos e crédito emergencial 
com juros reduzidos. 
Segundo o presidente do 
BNB, José Gomes da Costa, 
a mudança na aplicação 
de juros vale de forma 
definitiva até o final da 
operação. “O cliente pode 
avaliar se é vantajoso fixar 

os juros para programar 
seus pagamentos até o final 
do prazo. Isso favorece o 
planejamento do negócio, 
sobretudo em um cenário 
de elevação da taxa 
referencial”, afirma. 
Outra medida anunciada 
é a oferta de até 95% de 
descontos para quitar 
dívidas vencidas há mais 
de dois anos ou, ainda, a 
possibilidade de prorrogar 
prazos de pagamento. São 
beneficiados produtores 
rurais, industriais, 
comerciais e de serviços 
em toda região de atuação 
do banco que captaram 
recursos internos do Banco. 
As vantagens, que antes 
eram oferecidas somente 
períodos de campanhas 
de renegociação, passam 
a vigorar por tempo 
indeterminado. As 
condições dos benefícios 
são avaliadas a cada 
negociação.
VÍTIMAS DE 
ENCHENTES
As linhas de crédito 
emergenciais, tanto para 

empreendedores urbanos 
quanto para produtores 
rurais, amparam operações 
que sejam realizadas 
até 30 de junho deste 
ano e são válidas para 
os empreendimentos e 
propriedades inseridos em 
municípios que tenham 
a situação de emergência 
ou estado de calamidade 
pública reconhecido pelo 
Governo Federal, por meio 
do MDR. 
A contratação é 
condicionada à 
comprovação de perda 
da renda pelo tomador 
em função dos eventos 
climáticos adversos que 
tenham ocorrido entre 1º de 
novembro de 2021 e 28 de 
fevereiro de 2022. 
Para o presidente do BNB, 
José Gomes da Costa, o 
crédito emergencial visa 
manter ativa a economia 
dessas cidades. “Muitos 
negócios que estavam 
em um momento de 
recuperação tiveram essa 
dificuldade inesperada. 
O prejuízo causado pelas 
chuvas ameaça a economia 

de muitos municípios. 
Estamos oferecendo essas 
condições especiais como 
forma de manter a produção, 
o emprego da população 
e, em muitos casos, a 
própria sobrevivência 
do empreendimento, 
especialmente dos micro e 
pequenos negócios”, afirma. 
O BNB também poderá 
prorrogar as operações 
de crédito contratadas 
com recursos internos do 
Banco com atingidos pelas 
enchentes. As negociações 
podem ser feitas até 30 
de dezembro de 2022. As 
dívidas rurais poderão ser 
prorrogadas as prestações 
vencidas e vincendas no 
período de 1º de dezembro 
de 2021 a 30 de dezembro 
de 2022. 
Já as operações de crédito 
para atividades urbanas 
com as prestações vencidas 
e vincendas entre 1º de 
dezembro de 2021 e 30 de 
junho de 2022 podem ser 
prorrogadas, desde que 
estejam em situação de 
adimplência na posição de 
30 de novembro de 2021.
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