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AVISO DE LICITAÇAO - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGIS-
TRO DE PREÇO nº 35/2022. A Prefeitura Municipal de Codó/MA 
torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
para registro de preços nº 35/2022, tipo menor preço. OBJETO: Aqui-
sição de combustível (diesel e gasolina), junto a secretaria municipal 
de assistência e desenvolvimento social do município de Codo-MA 
de acordo com edital e anexos. DATA: 27/04/2022 HORÁRIO: 14h:-
30min (quatorze horas e trinta minutos). EDITAL: O Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados no endereço eletrônico: 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/ e https://www6.
tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul. Informações podem ser ob-
tidas na Comissão Permanente de Licitação pelo e-mail: (cpl2021co-
do@gmail.com). BASE LEGAL: Lei n.º 10.520/2002, dos Decretos 
Federais de nº 10.024/2019 e 8.538/2015, da Lei Complementar nº 
123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 155/2016, e subsidia-
riamente, da Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis. Codó/
MA, 04 de abril de 2022. Irene Batista Pitombeira Neres – Secretaria 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

AVISO DE REVOGAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Codó/MA 
torna público que a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 
19/2022, tipo menor preço. OBJETO: Contratação de empresa es-
pecializada na prestação de serviços de coleta de lixo domiciliar e 
limpeza pública no município de Codó-MA, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. 
FOI REVOGADA por motivos de interesse da administração. In-
formações podem ser obtidas na Comissão Permanente de Licitação 
pelo e-mail: (cpl2021codo@gmail.com). BASE LEGAL: Lei n.º 
10.520/2002,dos Decretos Federais de nº 10.024/2019 e 8.538/2015, 
da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 
nº 155/2016, e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993 e de outras 
normas aplicáveis. Codó/MA, 05 de abril de 2022. Divaldo soares 
loureiro filho – Secretaria Municipal de Infraestrutura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura M. de Coelho Neto- MA, por 
meio da Sec. M. de Planejamento e Gestão, torna público para conhe-
cimento dos interessados que fará realizar, licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico 022/2022, do tipo menor preço, para Contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de impressão, 
contemplando a locação de equipamentos e fornecimento de supri-
mentos (exceto papel) e serviços de recargas de tonners, por meio 
de registro de preços, no dia 26/04/2022 às 10:00 horas , através do 
uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portalde-
compraspublicas.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura 
. Edital: https://www.portaldecompraspublicas.com.br no http://www.
transparencia.coelhoneto.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce,: ht-
tps://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, 05/04/2022. Sérgio Ri-
cardo Viana Bastos – Secretário Municipal de Planejamento e Gestão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE 
BACELAR - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022-
CPL/PMDB. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 041.2022.  A Prefei-
tura Municipal de Duque Bacelar /MA, através do Presidente da CPL, 
Conforme Portaria nº 01/2022, torna público que no dia 26 de abril de 
2022 às 09:00h, realizará licitação na modalidade Tomada de Preços, 
tipo menor preço global, tendo por objeto: Contratação de empresa 
especializada para implementação de medidas técnicas e adminis-
trativas através do levantamento topográfico (georreferenciamento) 
do perímetro urbano para à efetivação da regularização fundiária 
de núcleos urbanos informais e lotes consolidados no Município de 
Duque Bacelar-MA, conforme descrito no Anexo I - Projeto Bási-
co. O Edital será disponibilizado, na íntegra, a disposição dos inte-

ressados no endereço eletrônico, https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/
muralsite/mural.zul, ttps://duquebacelar.ma.gov.br ou na Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, localizada Rua Coronel Rosalino, 
s/n, Centro, Duque Bacelar-MA, CEP: 65.625-000, no horário das 
08:00 às 12:00 horas, onde poderá ser consultado gratuitamente ou 
obtidos. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993, suas alterações 
posteriores. Esclarecimentos adicionais no endereço supra, via e-mail 
cplduquebacelar@gmail.com ou fone (98)984992219, Publique-se. 
Duque Bacelar/MA, 07 de abril de 2022. JOSEMIR RIBEIRO DA 
COSTA-Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR 
EDISON LOBÃO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO: Processo Administrativo Nº: 021/2022 
Pregão Eletrônico Nº: 009/2022, que tem por objeto o Registro de 
preços para eventual e futura contratação de empresa especiali-
zada em confecção e serviços de malharia em geral para a admi-
nistração pública municipal de Governador Edison Lobão – 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, do Pregão Eletrônico, De-
creto Nº 7.892, de 23 janeiro de 2013, Decreto Municipal 042/2021, 
Decreto Municipal 043/2021; Decreto Municipal 044/2021, pelo es-
tabelecido no Edital e seus anexos. Data: dia 25 de abril de 2022 
às 09:30 horário de Brasília, por meio do COMPRAS.GOV (www.
gov.br/compras). O Edital e seus anexos estão à disposição dos inte-
ressados no site da prefeitura (https://portal.governadoredisonlobao.
ma.gov.br), SACOP (https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/
mural.zul) e COMPRAS.GOV (www.gov.br/compras) ou ainda ad-
quirido via impresso mediante o recolhimento de R$: 50,00 (cinquen-
ta reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal).  
Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão 
Permanente de Licitação, no horário de expediente ou pelo COM-
PRAS.GOV (www.gov.br/compras). Fabrício dos Santos Silva. Se-
cretário Municipal de Finanças.

AVISO DE LICITAÇÃO: Processo Administrativo Nº: 023/2022 
Pregão Eletrônico Nº: 010/2022, que tem por objeto o Registro de 
preço para contratação de empresa para fornecimento de mate-
riais de construção, elétricos e hidráulicos em geral, objetivando 
atender as necessidades da prefeitura municipal de GOVERNA-
DOR EDISON LOBÃO-MA, do tipo “MENOR PREÇO” CRITÉ-
RIO DE JULGAMENTO “POR ITEM” que reger-se-á pelas dispo-
sições da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 
10.024/19, do Pregão Eletrônico, Decreto Nº 7.892, de 23 janeiro de 
2013, Decreto Municipal 042/2021, Decreto Municipal 043/2021; 
Decreto Municipal 044/2021, pelo estabelecido no Edital e seus ane-
xos. Data: dia 25 de abril de 2022 às 14:30 horário de Brasília, 
por meio do COMPRAS.GOV (www.gov.br/compras). O Edital e 
seus anexos estão à disposição dos interessados  no site da prefeitura 
(https://portal.governadoredisonlobao.ma.gov.br), SACOP (https://
www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul) e COMPRAS.GOV 
(www.gov.br/compras) ou ainda adquirido via impresso mediante o 
recolhimento de R$: 50,00 (cinquenta reais) através de DAM (Do-
cumento de Arrecadação Municipal).  Esclarecimentos adicionais 
deverão ser protocolados na Comissão Permanente de Licitação, no 
horário de expediente ou pelo COMPRAS.GOV (www.gov.br/com-
pras). Fabrício dos Santos Silva. Secretário Municipal de Finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR 
NEWTON BELLO - MA

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO CONCORRÊN-
CIA N° 001/2022. AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO. A 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Munici-
pal de Governador Newton Bello/MA, torna público para o conhecimen-
to dos interessados a Reabertura da Licitação na modalidade CONCOR-
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EXTRATO DE CONTRATO n° 107 / 2022
PREGÃO ELETRÔNICO 17/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 178/2022- Barra do Corda/MA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a manutenção preventiva e corretiva
de ar condicionado, para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento,
orçamento e gestão. PREGÃO ELETRÔNICO 17/2022, Contratado: JONATHAN C. LIMA ,
inscrito no CNPJ n° 13.215.312/0001-64. Contratante: Secretaria Municipal de
Planejamento, orçamento e gestão, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17. Valor: R$ 182.990,75
(cento e oitenta e dois mil, novecentos e noventa reais e setenta e cinco reais) A dotação
orçamentária será: 04.122.1001.2003.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Projeto
Atividade: 2003. Fonte de recursos: Recursos Ordinários.
Vigência: é de 12 (doze) meses, prorrogável por períodos sucessivos.
DATA: Barra do Corda (MA), 06 de abril de 2022.
ASS: MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA
CARG: Secretaria de Planejamento, orçamento e gestão /Barra do Corda - MA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO n° 114 / 2022
PREGÃO ELETRÔNICO 17/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 178/2022- Barra do Corda/MA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a manutenção preventiva e corretiva
de ar condicionado, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. PREG ÃO
ELETRÔNICO 17/2022, Contratado: JONATHAN C. LIMA, inscrito no CNPJ n°
13.215.312/0001-64. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ N°
09.200.150/0001-13. Valor: R$ 162.764,40 (cento e sessenta e dois mil, setecentos e
sessenta e quatro reais e quarenta centavos). A dotação orçamentária será:
10.301.1010.2025.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Projeto Atividade: 2025. Fonte de
recursos: Recursos Ordinários.
Vigência: é de 12 (doze) meses, prorrogável por períodos sucessivos.
DATA: Barra do Corda (MA), 06 de abril de 2022.
ASS: NAKYOANE CUNHA ANDRADE
CARG: Secretário Municipal de Saúde /Barra do Corda - MA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO n° 115/ 2022
PREGÃO ELETRÔNICO 10/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 76/2022- Barra do Corda/MA.
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de aparelhos permanentes para
atenção especializada em saúde ao Hospital Materno Infantil - HMI, localizado em Barra do
Corda/MA. PREGÃO ELETRÔNICO 10/2022, Contratado: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO
E SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ n° 34.075.280/0001-19. Contratante: secretaria
Municipal de Saúde, CNPJ: 09.200.150/0001-13. Valor: R$ R$ 8.126,11 (oito mil, cento e
vinte seis reais e onze centavos). A dotação orçamentária será: 10.301.1010.2078.0000-
Elemento de Despesa: 4.4.90.52. Projeto Atividade: 2078. Fonte de recursos: Recursos
Ordinários.
Vigência: Até 31 de dezembro de 2022.
DATA: Barra do Corda (MA), 06 de abril de 2022.
ASS: NAKYOANE CUNHA ANDRADE
CARG: Secretária Municipal de Saúde /Barra do Corda - MA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 581/2022 - Barra do Corda/MA.
A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Pregoeira e equipe

de apoio, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor preço por
item, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93. Objeto:
contratação de empresa especializada para realizar serviços de confecção de coletes, batas
hospitalares e blusas personalizadas, objetivando atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde de Barra do Corda/MA. A dotação orçamentária será:
10.301.1017.2078.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Projeto Atividade: 2078. Fonte de
recursos: Recursos Ordinários. A dotação orçamentária será: 10.301.1010.2025.0000-
Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Projeto Atividade: 2025. Fonte de recursos: Recursos
Ordinários. Valor Global: R$ 144.982,93 (cento e quarenta e quatro mil, novecentos e
oitenta e dois reais e noventa e três centavos). Início da disputa ocorrerá dia 26 de abril
de 2022 às 15h:000min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à
Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra
do Corda - MA, no horário de 08h00minh as 12h00minh ou no sitio do Tribunal de Contas
do Estado - TCE - MA/ SACOP, no Portal da Transparência do município e plataforma da
BLL pelo site www.bll.org.br, informações pelo e-mail cplbdc2021@gmail.com.

Barra do Corda - MA, 7 de abril de 2022.
MIKAELA OLIVEIRA CABRAL

Pregoeira

EXTRATO DE CONTRATO N° 98/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 168/2022 - Barra do Corda/MA. Objeto: Contratação de
pessoa (s) jurídica (s) para aquisição de equipamentos, como capacetes para moto-taxistas
e coletes de tecidos, através da secretaria municipal de assistência social do município de
Barra do Corda - MA. Pregão Eletrônico Nº.18/2022. Contratado: M. TOZZI VESTUARIOS
EIRELI, inscrito no CNPJ n° 19.879.447/0001-00. Contratante: Secretaria Municipal de
Assistência Social no Município de Barra do Corda - MA. Valor global R$ 119.510,00 (Cento
e dezenove mil, quinhentos e dez reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
08.244.1005.2017.0000 PROJETO ATIVIDADE: 2017 ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32
FONTE DE RECURSO: Recursos ordinários. Vigência: até 31 de dezembro de 2022. DATA:
Barra do Corda (MA), 31 de março de 2022. ASS: Maires Souza dos Anjos CARG: Secretária
Municipal de Assistência Social/Barra do Corda - MA.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÒNICO Nº 37/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 147/2022 - Barra do Corda/MA.
A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Pregoeira e equipe

de apoio, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor preço por
item, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93. Objeto:
contratação de empresa para prestação de serviços móvel pessoal com direito ao uso
mensal de pacotes em todo território nacional, cujo aparelhos digitais novos deverão ser
disponibilizados em regime de comodato, com a finalidade de atender a necessidade de
comunicação entre os titulares de cargos estratégicos, pertencentes a Secretaria de
Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN, Secretaria Municipal de Educação - SEMUS,
Secretaria de Saúde e Secretaria de Assistência Social do município de Barra do Corda MA,
de interesse desta administração. A dotação orçamentária será: 08.244.1005.2021.0000-
Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos
Ordinários. A dotação orçamentária será: 10.301.1010.2025.0000- Elemento de Despesa:
3.3.90.39. Projeto Atividade: 2025. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. A dotação
orçamentária será: 04.122.1001.2003.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Projeto
Atividade: 2003. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. A dotação orçamentária será:
12.361.1012.2030.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Projeto Atividade: 2030. Fonte de
recursos: Recursos Ordinários. Valor Global: R$ 264.146,40 (duzentos e sessenta e quatro

mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta centavos). Início da disputa ocorrerá dia 27
de abril de 2022 às 09h:000min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos,
junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro
Barra do Corda - MA, no horário de 08h00minh as 12h00minh ou no sitio do Tribunal de
Contas do Estado - TCE - MA/ SACOP, no Portal da Transparência do município e
plataforma da BLL pelo site www.bll.org.br, informações pelo e-mail
cplbdc2021@gmail.com.

Barra do Corda - MA, 7 de abril de 2022.
MIKAELA OLIVEIRA CABRAL

Pregoeira

EXTRATO DE CONTRATO N° 118/2022

PREGÃO ELETRÔNICO 10/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 76/2022- Barra do Corda/MA.
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de aparelhos OBJETO: Contratação
de pessoa jurídica para aquisição de aparelhos permanentes para atenção especializada em
saúde ao Hospital Materno Infantil - HMI, localizado em Barra do Corda/MA. PR EG ÃO
ELETRÔNICO 10/2022, Contratado: CASA HOSPITALAR IBIORA EIRELI, inscrito no CNPJ n°
10.769.989/0001-56. Contratante: secretaria Municipal de Saúde, CNPJ: 09.200.150/0001-
13. Valor: R$ 9.091,00 (nove mil e noventa e um reais). A dotação orçamentária será:
10.301.1010.2078.0000- Elemento de Despesa: 4.4.90.52. Projeto Atividade: 2078. Fonte de
recursos: Recursos Ordinários.
Vigência: Até 31 de dezembro de 2022.
DATA: Barra do Corda (MA), 06 de abril de 2022.
ASS: NAKYOANE CUNHA ANDRADE
CARG: Secretária Municipal de Saúde /Barra do Corda - MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belagua,
Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar,
sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto Municipal n.º 005/2019 Lei Complementar
123/06, Lei Complementar nº 128/08, Decreto nº8.538/15, Decreto Federal nº 10.024/2019
e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores,
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, empreitada por preço
global, para a FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO E POSSÍVEL E FUTURA Contratação de
Empresa Especializada Que Sob o Regime de empreitada por preço global, que executara
os serviços comuns de engenharia que compreendem a Recuperação de Estradas Vicinais
no Município de Belágua/MA, no dia 25 de abril de 2022, as 09:01 horas (horário de
Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site
https://www.licitabelagua.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura
Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Avenida Rua Nova, SN,
Centro, Belágua - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do
Portal de Compras Públicas - Endereço: https://www.licitabelagua.com.br. No SACOP
(Portal do Tribunal de Contas do Estado Maranhão), portal da transparência do Município
e na sala da Comissão Permanente de Licitação. Esclarecimentos adicionais através do
endereço eletrônico, e-mail: cplpmblg@gmail.com ou na sala da Comissão Permanente de
Licitação. Belágua - MA, 08 de abril de 2022. Miqueias Henrique de Meireles - Pregoeiro
Municipal.

Belagua/Ma, 7 de Abril de 2022.
MIQUEIAS HENRIQUE DE MEIRELES
Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022-PMCM

A Prefeitura Municipal de Central do Maranhão (MA), através da Comissão
Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que realizará
às 09h30min do dia 25 de abril de 2022, na sede da Prefeitura Municipal, situada na
Avenida Governadora Roseana Sarney, S/N, Centro, Central do Maranhão (MA), licitação na
modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação de
pessoa jurídica para Recuperação de Estrada Vicinal no município de Central do Maranhão,
na forma da Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O Edital e
seus anexos estão à disposição dos interessados na sede da (CPL), estado de acordo com
a lei 8.666/93.

Em 7 de abril de 2022
PAULA MARIANA PRIVADO SIQUEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022

A Prefeitura M. de Coelho Neto- MA, por meio da Sec. M. de Planejamento e
Gestão, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, licitação na
modalidade Pregão Eletrônico 022/2022, do tipo menor preço, para Contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de impressão, contemplando a locação
de equipamentos e fornecimento de suprimentos (exceto papel) e serviços de recargas de
tonners, por meio de registro de preços, no dia 26/04/2022 às 10:00 horas , através do uso
de recursos da tecnologia da informação, site
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta
Prefeitura . Edital: https://www.portaldecompraspublicas.com.br no
http://www.transparencia.coelhoneto.ma.gov. br/acesso Informacao/ licitacao/tce,:
https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul. Esclarecimentos: Portal de
Compras ou através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com

Coelho Neto - MA, 5 de abril de 2022.
SÉRGIO RICARDO VIANA BASTOS

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
EXTRATOS DO CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 121/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO
G E R A L / S E M AG
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Pneus e acessórios
através da Secretaria Municipal Administração Geral valor R$: 206.405,00 (novecentos e
cinquenta e cinco mil quinhentos e trinta e sete reais e setenta e oito centavos) :
CONTRATADA: IRMÃOS BRANDÃO LTDA (PNEU BEC) , inscrita no C.N.P.J.(MF) sob o n.°
63.535.413/0003-52, Modalidade: Pregão Presencial nº 013/2021(SRP) AMPARO LEGAL: Lei
Federal n° 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 12
(doze) meses.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 122/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO/SEMED
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura M. de Coelho Neto- MA, por meio da Sec. M. de 
Planejamento e Gestão, torna público para conhecimento dos 
interessados que fará realizar, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico 022/2022, do tipo menor preço, para Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de impres-
são, contemplando a locação de equipamentos e fornecimento 
de suprimentos (exceto papel) e serviços de recargas de tonners, 
por meio de registro de preços, no dia 26/04/2022 às 10:00 horas 
, através do uso de recursos da tecnologia da informação, site ht-
tps://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pela 
Pregoeira desta Prefeitura . Edital: https://www.portaldecompras-
publicas.com.br no http://www.transparencia.coelhoneto.ma.gov.
br/acessoInformacao/licitacao/tce,: 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, 05/04/2022. Sérgio Ricardo 
Viana Bastos – Secretário Municipal de Planejamento e Gestão.

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE COROATÁ

GABINETE DA PRESIDENTE
CNPJ: 05.646.054/0001– 42

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022

A Câmara Municipal de Coroatá-MA, torna público aos interessados que proce-
deu alteração no prazo de abertura do Edital do Pregão Presencial nº 003/2022, 
referente ao aviso de licitação publicado neste Diário edição do dia 25 de março 
de 2021, pagina 56 ,tendo por objeto Contratação de empresa especializada em 
assessoria e consultoria técnico de apoio, capacitação de servidores, diagnóstico 
e suporte na otimização dos procedimentos e ações votadas à área de Adminis-
tração em Recursos Humanos da Câmara Municipal de Coroatá. O Edital e seus 
anexos, completo estará a disposição dos interessados a partir 11 de abril de 
2022 a partir das 8:00 às 13:00 no horas na sala de Licitação da Câmara Munici-
pal de Coroatá, situado a Avenida Senador Leite, s/n – Centro – Coroatá-MA, CEP 
65.415-000. e no site oficial deste Poder Legislativo www.cmcoroata.ma.gov.br,  
onde poderão ser consultados ou obtidos, www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/
mural.Azul, gratuitamente. Abertura das Sessão Pública – 11:00 horas do dia 
20 de abril de 2022. Esclarecimentos adicionais no endereço reto mencionado 
ou pelo e-mail: camaracoroata@gmail.com. Coroatá-MA, 07 de abril de 2022 - 
Maria da Conceição de Sousa Santos – Pregoeira - Portaria nº 026/2021

Coroatá-MA, 07 de abril de 2022
Maria da Conceição de Sousa Santos

Pregoeira/Portaria 026/2021

UNIÃO DE MORADORES DE VILA CONCEIÇÃO VILA MARANHÃO
CNPJ Nº04.878.604/0001-96

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A União de Moradores de Vila Conceição Vila Maranhão por meio deste 
Edital, a quem o vir ou dele conhecimento tiver, CONVOCA TODOS OS 
ASSOCIADOS para participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁ-
RIA, conforme segue: LOCAL: União De Moradores Vila Conceição Vila 
Maranhão DATA: 08 de Maio de 2022 HORÁRIO: 16hs ás 20hs A AS-
SEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA será instalada para DELIBERAR acer-
ca dos seguintes assuntos: ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA DIRETORIA; 
OUTROS TEMAS DE INTERESSE DA UNIÃO MORADORES DE VILA 
CONCEIÇÃO VILA MARANHÃO.

São Luís, 08 de abril de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022. 
A Prefeitura Municipal de Lago dos Rodrigues torna público 
que realizará licitação, tendo por objeto o Registro de Preços 
para eventual e futura contratação de pessoa(s) jurídica(s) 
para fornecimento de gêneros alimentícios (perecíveis e não-
perecíveis), de interesse deste município, conforme Edital e 
anexos, por meio de Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
por item, em sessão pública a ser realizada no dia 26 de abril 
de 2022, às 9:00h, através da plataforma compras públicas, 
endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. O 
Edital e seus anexos encontram-se disponível na plataforma 
e no sito oficial da Prefeitura de Lago dos Rodrigues www.
lagodosrodrigues.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais no 
endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br ou no 
email lagodosrodrigues2021@hotmail.com. Lago dos Rodrigues 
–MA, 04 de abril de 2022. Maria do Socorro Ribeiro da Silva 
Frota. Secretária Municipal de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA
AVISO DE ANULAÇÃO

A Comissão Central de Licitação-CCL do município de Ca-
xias-MA, torna público para conhecimento dos interessados, 
que por motivo de falhas no processo, está anulado o PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022, nos termos do Art. 49 da 
Lei nº 8.666/93, tendo por objeto a Aquisição de equipamen-
tos e materiais permanentes para atender as necessidades 
do Complexo Hospitalar Gentil Filho. Informações adicionais 
no prédio da Comissão Central de Licitação, situada na Pra-
ça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma, no horário das 
08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas).

Caxias - MA, 06 de abril de 2022.
Othon Luiz Machado Maranhão

Presidente da Comissão Central de Licitação

NOTA DE COMPARECIMENTO
A empresa Edeconsil Construções e Lo-
cações LTDA, solicita o comparecimento 
imediato do Sr AURIO RAFAEL RODRI-
GUES NETO no canteiro da obra Ede-
consil em Pinheiro-MA.
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SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO DE 
OBRAS RODOVIÁRIAS DO MARANHÃO 

CNPJ: 18.161.165/0001-00 

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N, Casa da Indústria Albano Franco, 2º Andar, Bequimão,  
São Luís – Maranhão, CEP: 65060-645 Fones: (98) 3246 1277 / 3236 5679 

 

 
ATA DE ENCERRAMENTO DE REGISTRO DE CHAPA DO SINDICATO DA 

INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS DO MARANHÃO 
REALIZADA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022. 

Às dezoito horas do dia 07 de Abril de 2022, na sede do Sindicato da 
Indústria da Construção de Obras Rodoviárias do Maranhão, sita na Avenida 
Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Retorno da Cohama, Ed. Casa da Indústria – 
Albano Franco, 4º andar, nesta cidade de São Luís do Maranhão, e de acordo 
com o Edital de Convocação afixado na sede desta entidade e Aviso 
resumido do aludido Edital publicado no Jornal Pequeno do dia 21 de Março 
do ano em curso, foi requerido o registro da seguinte Chapa Única: 
DIRETORIA EXECUTIVA: Diretor Presidente: Flavio Barbosa Lima; Diretor 
Vice – Presidente: José Thomaz Cavalcante Filho; Diretor Secretário: 
Roberto Ferreira; SUPLENTES: José Carlos Santos Salgueiro; Edson Wilson 
Batista Filho.  CONSELHO FISCAL: Efetivos: Fabiano Ramos Cavalcante; 
Francisco Antelius Sérvulo Vaz; José Ribamar Barbosa Oliveira Suplentes: 
Cesar Roberto Pereira; José de Ribamar de Moura Rezende; Lailson 
Fernandes Cardoso. DELEGADOS REPRESENTANTES JUNTO A FIEMA: 
Efetivo: Flavio Barbosa Lima; João Batista Rodrigues Suplente: José Thomaz 
Cavalcante Filho; Edson Wilson Batista Filho. E, para constar foi lavrada a 
presente Ata que vai assinada pelo Presidente e pelo Secretário. 

 

 

 

GIL MARANHÃO 

Deputados federais e senadores que 
integram a Bancada Parlamentar do 
Maranhão, no Congresso Nacional, se 
manifestaram nesta terça-feira, 7 de abril – 
Dia do Jornalista, à reportagem do Jornal 
Pequeno, em Brasília, sobre o trabalho 
desses profissionais. 
A contribuição dos jornalistas para o 
fortalecimento da “jovem democracia 
brasileira” foi destacada por alguns. 
Outros reforçaram que o trabalho dos 
profissionais de mídia é essencial para 
o exercício da cidadania; apontaram a 
coragem, inteligência, perspicácia como 
“qualidades imprescindíveis para os 
bons jornalistas”; e a importância desses 
comunicadores na busca da verdade dos 
fatos e contra as fake news (notícias falsas). 
Parlamentares também lembraram que 
uma das missões do jornalista é fazer a 
diferença, informando com credibilidade; 
e que a “Imprensa livre e crítica é base de 
todas as verdadeiras democracias”. Seguem 
os depoimentos.

INFORMAÇÃO DE 
QUALIDADE
“Sem o jornalista a 
sociedade não tem 
uma informação de 
qualidade”, disse 
o coordenador 

da Bancada Federal do Maranhão, 
deputado Pedro Lucas Fernandes (União-
MA), Ele destacou “a luta diária dos 
jornalistas, a importância do trabalho 
para a democracia”, elogiou o emprenho 
dos profissionais “para informar com 
credibilidade e prestar um bom serviço 
à população”. E completou: “Parabéns a 
todos esses profissionais.”

CREDIBILIDADE E 
TRANSPARÊNCIA
“Fazer a diferença, 
informando com 
credibilidade e 
servindo de base 

para transparência da nossa democracia, 
essa é a missão dos jornalistas! Em uma 
época em que estamos cercados por uma 
grande quantidade de informações, é 
importante termos profissionais dedicados 
a identificar e divulgar os fatos verdadeiros 
para a sociedade. Parabéns a todos os 
jornalistas!” (Deputado federal Edilázio Jr. 
– PSD-MA)

IMPRENSA LIVRE E 
CRÍTICA
“Neste Dia do Jornalista, 
parabéns a todos os 

comunicadores do Maranhão que fazem a 
luta diária para levar informação ao povo. 
Imprensa livre e crítica é base de todas 
as verdadeiras democracias.” (Senador 
Weverton Rocha – PDT-MA)

ATACADOS PELO 
AUTORISTARISMO 
“Hoje, é dia do Jornalista, 
profissional que busca 
levar informação com 

responsabilidade e qualidade para a 
sociedade. Uma profissão atacada por 
esse governo autoritário, antidemocrático 
e contaminado pelas fake news. Tenho 
uma grande admiração pela categoria que 
escreve a nossa história e luta por um país 
mais democrático.” (Deputado federal Zé 
Carlos – PT-MA)

TERMÔMETROS 
DA DEMOCRACIA 
“Um dos termômetros 
da democracia é o nível 
de liberdade de seus 
jornalistas. Quanto mais 
livres, mais democracia. 

Neste Dia do Jornalista, tenho orgulho 
de ser um defensor da democracia, da 
liberdade e do bom jornalismo. Parabéns 
aos jornalistas que engrandecem e honram 
essa tão importante profissão.” (Deputado 
federal Aluísio Mendes – PSC-MA)

CORAGEM E 
PERSPICÁCIA 
Coragem, inteligência, 
perspicácia 
são qualidades 
imprescindíveis para os 
bons jornalistas. A essas 
qualidades somam-se 

ética profissional, compromisso com a 
verdade, isenção e liberdade. Em razão 
do caráter subjetivo desses ingredientes 
que complementam a listagem dos 
componentes imprescindíveis ao exercício 
da profissão, frequentemente os jornalistas 
são alvos de ataques físicos, verbais. Nesta 
data dedicada aos jornalistas convém 
refletirmos acerca da relevância social 
do trabalho exercido por essa categoria. 
Trabalho que geralmente é feito em 
condições adversas. Bons jornalistas são 
aqueles que apesar de tudo exercem a 
profissão com ardor. Vivem eternamente 
em busca de pautas de interesse público, 
se esforçam para cativar os leitores, não 
se cansam de correr atrás da verdade. 
Por tudo isso, são merecedores do nosso 
respeito, da nossa admiração.” (Deputado 
federal Hildo Rocha – MDB-MA)

FORTALECIMENTO 
DA DEMOCRACIA 
“Os jornalistas 
desempenham um papel 
essencial na construção 
da nossa história e no 

fortalecimento da nossa jovem democracia. 
Diariamente, enfrentam inúmeros 
desafios para apurar e produzir notícias de 
qualidade, algo tão necessário nos dias de 
hoje. Por isso, terão sempre o meu respeito 
e minha gratidão. Parabéns, jornalistas! 
Cumprimento, de maneira especial, os 
profissionais maranhenses. Contem sempre 
comigo!” (Deputado federal Juscelino 
Filho – União-MA)

LEVAR A VERDADE 
“Sou jornalista e me 
orgulho de fazer parte 
desta categoria tão 
fundamental na defesa 
dos direitos de brasileiros 

e brasileiras. Em tempos de fake news, 
o papel da imprensa é muito relevante e 
indispensável. Nosso reconhecimento a 
todos os jornalistas que trabalham com 
coragem para levar informações e a 
verdade à população. Um profissional que 
precisa ser respeitado, principalmente pelo 
seu papel de inegável importância para a 
sociedade e para a democracia.” (Senadora 
Eliziane Gama – Cidadania-MA)

ÉTICA E 
RESPONSABILIDADE
“Parabéns a todos os 
jornalistas, especialmente 
do nosso estado 
do Maranhão, que 

exercem com imparcialidade, ética e 
responsabilidade a missão de levar a 
verdade dos fatos e a informação para a 
sociedade. O trabalho dos profissionais 
de mídia é essencial para o exercício da 
cidadania e para a democracia.” (Deputado 
federal Marreca Filho – Patriota-MA)

ANTÍDOTO 
CONTRA AS FAKE 
NEWS
“Em tempos de 
comunicação em 
mídias digitais em que 
todos podem produzir 

e reproduzir informações, o jornalista 
torna-se cada vez mais importante. Apurar 
fatos, checar fontes com consciência da 
sua responsabilidade social faz desse 
profissional o antídoto contra as fake news 
que desestabilizam a democracia e põem 
em risco o estado de direito. Alinhado à 
velocidade que os meios digitais exigem, o 
verdadeiro papel do jornalista é, e sempre 
será, informar com responsabilidade.” 
(Deputado federal licenciado João Marcelo 
– MDB-MA)

VERDADE DOS 
FATOS 
“Jornalistas são 
a pauta hoje! A 
comunicação social 
comprometida com 

a verdade dos fatos é essencial ao Brasil, 
sobretudo em tempos que a desinformação 
e as fake news tomam conta das redes 
sociais e dos grupos de WhatsApp. A 
quem interessa a manipulação da realidade 
com mentiras? Jornalistas são os olhos 
da sociedade! Parabéns aos profissionais! 
#PL2630sim.” (Deputado federal Rubens 
Jr. – PT-MA)

ÁGIL, LIVRE E 
RESPONSÁVEL 
“O mundo precisa 
de informação ágil, 
correta, livre e 
responsável. Não é 
possível ter isso sem 

o trabalho dos jornalistas. Parabéns a esses 
profissionais que se dedicam a superar 
esses desafios. Parabéns aos jornalistas 
do nosso Maranhão!” (Deputado federal 
Josivaldo JP – PSD-MA)

Dia do Jornalista
Parlamentares maranhenses enaltecem 
trabalho dos jornalistas na busca da verdade 
dos fatos e informação de qualidade
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