
O Conselho Nacional de 
Procuradores-Gerais do 
Ministério Público dos Estados 
e da União (CNPG) aprovou, 
em sua reunião ordinária 
realizada na quarta-feira, 26, 
a nota técnica n° 02/2022, que 
orienta a atuação do Ministério 
Público brasileiro acerca da 
imunização contra a Covid-19 
de crianças de 5 a 11 anos.
O documento marca o 
posicionamento institucional 
dos Ministérios Públicos 
dos Estados e da União 
sobre a vacinação infantil, 
baseado em evidências 
científicas apresentadas pelas 
autoridades sanitárias e nos 
estudos de critérios técnico-
jurídicos presentes nas leis 
e na Constituição, além dos 
precedentes do Supremo 
Tribunal Federal (STF). 
Entre os temas abordados 
estão a obrigatoriedade da 
vacinação, deveres dos pais 
e responsáveis, atuação do 
Ministério Público e do sistema 
de garantia de direitos, além 

dos impactos da vacinação 
no direito a educação e nas 
relações de trabalho.
A elaboração e discussão do 
documento envolveram as 
Comissões Permanentes da 
Defesa da Saúde (Copeds), 
da Educação (Copeduc) e da 
Infância e Juventude (Copeij). 
Esta última conta com a 
participação do coordenador do 
Centro de Apoio Operacional 
da Infância e Juventude do 
MPMA (CAOp-IJ), Gleudson 
Malheiros Guimarães.
Quanto à obrigatoriedade, 
a nota técnica apontou que 
a autorização da Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) e a 
recomendação de vacinação 
emitida pelo Ministério 
da Saúde, por meio da 
Secretaria Extraordinária de 
Enfrentamento à Covid-19, 
além do que aponta o Estatuto 
da Criança e do Adolescente, 
fazem da imunização uma 
prática obrigatória em todo o 
território nacional.

“Desse modo, a imunização de 
crianças, quando recomendada 
pelas autoridades sanitárias 
e após atestada a segurança 
e eficácia da vacina, é 
considerada legalmente 
uma providência essencial 
à saúde/vida e, portanto, 
inquestionavelmente, direito 
fundamental da criança e dever 
da família, da sociedade e do 
Estado”, explicouGleudson 
Malheiros.
DEFESA DE DIREITOS
Diante de uma situação em 
que pais ou responsáveis 
recusem vacinar seus filhos, 
torna-se necessária a atuação 
de instituições do sistema de 
garantia de direitos, como o 
Conselho Tutelar e o Ministério 
Público. Essa atuação deve 
privilegiar a orientação à 
família sobre a importância 
da vacina, não apenas na 
esfera individual, mas como 
instrumento coletivo de 
promoção da vida e da saúde.
Para isso, o Ministério Público 
deverá priorizar mecanismos 

de resolução consensual, como 
a negociação, a mediação e a 
conciliação. “Caso não exista 
nenhum motivo médico que 
não recomende a vacinação, 
algumas possibilidades de 
atuação do MP são a imposição 
de multa de três a 20 salários-
mínimos (art. 249 ECA) 
e a proposição de ação de 
obrigação de fazer (vacinar) 
com aplicação de multa por 
descumprimento”.
A nota técnica também 
considera a possibilidade de 
discordância entre os pais 
ou responsáveis sobre o 
consentimento para vacinar os 
filhos. Nesses casos, deve-se 
recorrer ao Poder Judiciário.
TRABALHO E 
EDUCAÇÃO
O documento aborda, também, 
as implicações da falta de 
vacinação infantil nos mundos 
do trabalho e da educação. No 
primeiro deles, a nota técnica 
afirma que “não se afigura 
razoável que empresas sofram 
os prejuízos decorrentes da 
interrupção de suas atividades 
por causa de surtos que 
se originaram da falta de 
vacinação infantil, assim como 
não é razoável que as escolas 
públicas e privadas tenham 
que interromper as atividades 
educacionais por causa de 
surtos originados em uma 
criança não vacinada”.
Quanto à necessidade de 
exibição da comprovação 
de vacina às escolas, a nota 
técnica n° 02/2022 esclarece 
que a não apresentação da 
carteira de vacinação em 
escolas públicas ou privadas, 
que é uma realidade prevista 
em diversas leis estaduais, não 
pode ser um impeditivo para 
a matrícula, rematrícula ou 
frequência no ambiente escolar.
PALESTRA
A vacinação infantil contra o 
novo coronavírus será o tema 
que iniciará as atividades da 
Escola Superior do Ministério 
Público do Maranhão (ESMP) 
em 2022. A palestra “Vacinação 
contra a Covid-19 infantil: 
o que precisa ser dito?” será 
realizada na próxima terça-
feira, 1º de fevereiro, às 15h, 
com transmissão pelo canal da 
ESMP no Youtube.
Participam da atividade, que 
será realizada em parceria com 
o CAOp_IJ, a médica pediatra 
e professora da Universidade 
Federal do Maranhão Mônica 
Gama; o promotor de justiça 
e coordenador da Infância 
do Ministério Público do 
Tocantins, Sidney Fiore, e 
o coordenador do CAOp-IJ, 
Gleudson Malheiros.
As inscrições para efeitos de 
certificação estão abertas no 
ambiente virtual da ESMP 
(esmp.mpma.mp.br).

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

S Ã O  L U Í S  –  M A R A N H Ã O  |  S E X T A - F E I R A  |  2 8  D E  J A N E I R O  D E  2 0 2 2  |  J O R N A L  P E Q U E N O

11Geral
redacao@jornalpequeno.com.br | www.jornalpequeno.com.br

OBJETO: Contratação de Empresa na Prestação de Serviços de Saúde (Cirurgia Geral) para 
atender a demanda do Hospital de Pedreiras.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO.
DATA DA ABERTURA: 21/02/2022, às 14h30, 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 igor.rochacsl@gmail.com, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 25 de janeiro de 2022
Igor Manoel Sousa Rocha

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 016/2022 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 185.207/2021 – EMSERH

Comissão Pró – Fundação do Sindicato dos Técnicos Agentes de Saúde 
Comunitária e Técnicos Agentes de Combate as Endemias do estado do 
Maranhão – SINTASCE-MA.EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINARIA -FUNDAÇÃO DE ENTIDADE SINDICAL

A Comissão pró-fundação do Sindicato dos Técnicos Agentes de Saúde 
Comunitária e Técnicos Agentes de Combate as Endemias do estado do 
Maranhão – SINTASCE-MA, presidido pelo senhorSergio Gutemberg de 
Oliveira Silva, com Rg: 0000105565999-1SSP/MA e Cpf: 460800743-20, 
brasileiro, estado civil conjugue, profissão Técnico Agente Comunitário de 
Saúde, residente a rua Nonato Cassas, nº 12, bairro Jardim São Raimundo, 
área de Santa Barbara com Cep 65057-806, em São Luis, estado do 
Maranhão, convoca todos os profissionais técnicos Agentes Comunitários de 
Saúde e Técnicos Agentes de Combate as Endemias, no estado do Maranhão, 
para Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada as 16:00hs, do dia 11 
de fevereiro de 2022,na sede do PDT, situado a rua dos Afogados nº 468, 
Centro, com Cep65010-020, em São Luis – Ma, para deliberarem sobre as 
seguintes ordens do dia: 1) Fundação e Constituição da Entidade Sindical; 2) 
Apreciação e aprovação do Estatuto Social da entidade; 3) Eleição e posse 
da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal efetivos e Suplentes da entidade; 4) 
Autorização para criação e filiação á Federação dos servidores e empregados 
públicos ou entidade congênere; 5) Autorização para filiação da Confederação  
dos servidores e empregados públicos ou entidade congênere e a uma Central 
Sindical de trabalhadores.São Luis – MA, 24 de janeiro de 2022. Sergio 
Gutemberg de O. Silva -Presidente da Comissão Pró Fundação

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
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 modalidade 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 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 e seus anexos encontram-se disponíveis nos 
endereços: https://www.portaldecompraspublicas.com.br: http://
www.transparencia.coelhoneto.ma.gov.br/acessoInformacao/li-
citacao/tc, 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. Co-
elho Neto - MA, 26/01/2022. Sônia Maria Silva Carvalho Santos 
– Sec. Municipal de Assistência Social e Cidadania.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO-MA
CNPJ nº 06.997.563/0001-82

AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2022.PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 - SRP. O MUNICÍPIO DE TASSO FRAGO-
SO -MA, através da Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso, com endereço 
na Avenida Santos Dumont, Centro, torna público aos interessados que, com 
base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 005/2017, Decreto Federal 
n° 10.024/2019, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Comple-
mentar n° 147/2014, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes, fará 
realizar no dia 14 de fevereiro de 2022,às 08:30hs (oito horas e trinta mi-
nutos), horário de Brasília, nosite: http://www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, para 
registro de preços, do tipo menor preço, objetivando a eventual contratação 
de pessoa (s) jurídica (s) para fornecimento de gêneros alimentícios em 
geral para atender a RedeMunicipal de Ensino do Município de Tasso 
Fragoso/MA. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados 
no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, em dias úteis, no horário das 08:00h 
(oito horas) às 14:00h (catorze horas) e no sítio oficial deste poder executivo 
- tassofragoso.ma.gov.br, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuita-
mente. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone 
(0**99) 3543 – 1160, e-mail: cpltasso@gmail.com, Tasso Fragoso - MA, 27 
de janeiro de 2022. Roberth Cleydson Martins Coelho. Prefeito Municipal.
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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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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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