
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 conhecimen-
to dos interessados que fará realizar, licitação na moda-
lidade Pregão Eletronico 023/2022, do tipo menor preço, 
para Contratação de empresas para aquisição de peças 
para veículos para atender as demandas das Sec. do mu-
nicípio, por meio de registro de preços, no dia 29/04/2022 
às 09:00 horas, através do site https://www.portal decom-
praspublicas.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta 
Prefeitura Municipal.Edital:https://www.portaldecompras-
publicas.com.br, http://www. transparencia.coelhoneto.
ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce, e 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, 08/04/2022. Sérgio Ri-
cardo Viana Bastos – Sec. M. de Planejamento e Gestão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO MARANHÃO 
CNPJ nº. 01.612.334/0001-89

R. Valmir Araújo, nº 111, Centro, Junco do Maranhão – MA, CEP: 65.284-000.
Secretaria Municipal de Administração

AVISO DE REMARÇÃO DE EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 
– SEMAD
O município de Junco do Maranhão através da Secretaria Municipal de Admi-
nistração torna público aos interessados a REMARÇÃO NA DATA DE ABER-
TURA, da Licitação Pública na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔ-
NICA, no sítio https://licitanet.com.br/, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
objetivando futuras e eventuais aquisição parcelada de gêneros alimentícios 
para atender as necessidades do Programa Nacional de Alimentação Escolar 
no de Junco do Maranhão Município de Junco do Maranhão, conforme este 
edital e seus anexos. COM A NOVA Data de Abertura da Sessão Pública: 22 
de abril de 2022; horário: às 11h00min (onze horas). O EDITAL e seus anexos 
poderão ser consultados no mural de Licitações do Tribunal de Contas do 
Estado do Maranhão, sítio http://site.tce.ma.gov.br/index.php/mural-de-licita-
coes-2, na página eletrônica da Prefeitura Municipal de Junco do Maranhão, 
disponível em http://www.juncodomaranhao.ma.gov.br e no https://licitanet.
com.br/. Observações: em consequência da Pandemia o munícipio de Junco 
do Maranhão não está fornecendo cópia impressa do Edital. O EDITAL poderá 
ser solicitado pelo e-mail: juncolicitacao@gmail.com. Informações adicionais 
pelo e-mail: juncolicitacao@gmail.com. Junco do Maranhão – MA, 11 de abril 
de 2022. Bruno Veras Nascimento. Secretário Municipal de Administração.

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 
DA 2ª REGIÃO/MARANHÃO – CRESS/MA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL URBANO
EXTRATO DO EDITAL Nº 001, DE 12 DE ABRIL DE 2022
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação do CONSELHO RE-
GIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 2ª REGIÃO/MARANHÃO – CRESS-
-MA , no uso de suas atribuições legais, torna pública a realização de CON-
CORRÊNCIA PÚBLICA para ALIENAÇÃO DE IMÓVEL URBANO de pro-
priedade deste CRESS/MA situado na zona urbana do município de São 
Luís na Rua 13 de Maio/São João, n.º 121, Centro, Cep: 65015-020, 
constituído por prédio,  terreno e garagem destinados à ocupação comer-
cial ou residencial, com as seguintes dimensões: frente ao nascente, me-
dindo 15,30m lateral direita, 33,40m lateral esquerda, 33,40 linha de fun-
do, tendo forma retangular e área de 511,02 m2, registrado no Cartório de 
Registro Geral de Imóveis – 1ª Circunscrição da Comarca de São Luís/
MA sob o nº 47.635, livro 2-JA, Prot 80.929, Fls. 022 e inscrição imobiliá-
ria municipal na Prefeitura de São Luís sob o nº 10.01.0200.0026.0000.0.
PRAZOS: Recebimento dos envelopes até as 14:00h e abertura do cer-
tame às 17:00h do dia 13/05/2022. Resultado final será 30 dias após a 
realização da licitação. A assinatura do contrato com o vencedor será 
até 10 dias após publicação do resultado final. A Transferência do imóvel 
será até 30 dias após o pagamento do imóvel alienado. As despesas da 
transferência correrão a cargo do comprador. 
LOCAL PARA REQUERIMENTO DO EDITAL COMPLETO: Na sede do 
Conselho Regional de Serviço Social da 2.ª Região – CRESS//MA situado 
à Rua Hemetério Leitão, nº 196, Quadra 27, São Francisco, Cep: 65076-
420, São Luís-MA, de segunda a sexta-feira no horário das 13h00min 
às 18h00min, solicitação através do e-mail: cressma@cressma.org.br 
ou pelo contato (98) 98895-5902 Maiores informações pelo telefone (98) 
3222-7676/(98) 98895-5902 ou pelo e-mail: cressma@cressma.org.br de 
segunda a sexta-feira no horário das 13h00min às 18h00min com a Co-
missão Permanente de Licitação - CPL.

São Luís MA), 12 de abril de 2022.
ANAIRAM RODRIGUES LUZ

Presidente da Comissão Permanente de Licitação do CRESS/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO -MA
PODER EXECUTIVO

GABINETE DA PREFEITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

AVISO DE LICITAÇÃO.
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022

O município de São Roberto-MA, através da Prefeitura Municipal de 
São Roberto, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 08:00hs (oito ho-
ras) do dia 03 (três) de maio de 2022, licitação na modalidade Tomada 
de Preços nº 006/2022, tendo por objeto a Contratação de Pessoa(s) 
Jurídica(s) especializada(s) para execução dos serviços técnicos de As-
sessoria e Consultoria em captação de recursos, acompanhamento e tre-
inamento pessoal nos diversos programas e sistemas governamentais e 
plataformas digitais, de interesse da Secretaria Municipal de Educação. 
A presente licitação será realizada na sala de reunião da Prefeitura Mu-
nicipal de São Roberto, situada na Praça Dois Poderes, s/n, Centro, CEP. 
65.758-000, São Roberto (MA), e será presidida pelo Presidente da CPL 
desta prefeitura municipal. O edital e seus anexos estão a disposição 
dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, em dias úteis, no 
horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas), no sítio oficial 
deste poder executivo – www.saoroberto.ma.gov.br, e no sítio oficial do 
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão – TCE/MA - https://site.tce.
ma.gov.br/, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Es-
clarecimentos adicionais no mesmo endereço, ou através do email: cpl-
saorobertoma@gmaail.com.

São Roberto-MA, 13 de abril de 2022.
Rafael Pires Borges.
Presidente da CPL.
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O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que a licitação em epígrafe, 
Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por Item, objetivando o Registro de preços para contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de locação de banheiros químicos, de 
interesse da Agência Estadual de Defesa Agropecuária - AGED/MA; Agência Executiva Metropolitana – 
AGEM/MA; Escola de Governo do Maranhão – EGMA; Instituto de Colonização e Terras do Maranhão - 
ITERMA; Polícia Civil do Estado do Maranhão - PCMA; Secretaria de Estado de Administração 
Penitenciária – SEAP/MA; Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI; Secretaria de 
Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular - SEDIHPOP; Secretaria de Estado de Turismo - 
SETUR; Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, anteriormente agendada para o dia 13/04/2022, 
fica REMARCADA para o dia 26 de abril de 2022, às 14h, através do uso de recursos de tecnologia da 
informação, no site www.compras.ma.gov.br, sendo presidida por Pregoeiro da Secretaria Adjunta de 
Registro de Preços – SARP/MA, situada na Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, 
s/n°, 4º andar, Calhau - São Luís/MA. CEP: 65074-220. O edital encontra-se disponível na página web 
www.compras.ma.gov.br e www.segep.ma.gov.br.

São Luís, 12 de abril de 2022
DEIMISON NEVES DOS SANTOS

Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO

E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP

AVISO DE REMARCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48665/2022 – SARP

Emedebistas maranhenses defendem 
manutenção da candidatura de Simone 
Tebet para Presidência da República
GIL MARANHÃO

Os rumores divulgados por 
veículos da imprensa, nesta 
semana, de que caciques do 
MDB estariam se articulando 
para minar a candidatura 
da senadora Simone Tebet 
(MS) para a Presidência 
da República, causaram 
preocupação entre os 
emedebistas que integram a 
Bancada Federal do Maranhão 
no Congresso Nacional.
Os três deputados do partido 
– Hildo Rocha, primeiro 
vice-presidente da bancada na 
Câmara dos Deputados; João 
Marcelo – que está licenciado; 
e Victor Mendes, que assumiu 
o mandato neste mês – 
reafirmaram a necessidade de 
o MDB ter uma candidatura 
própria para o Palácio do 
Planalto.
Eles reafirmaram empenho 
pela viabilização do nome da 
senadora sul-mato-grossense, 
e sinalizaram favorável ao 
movimento de legendas que 
buscam uma candidatura 
de centro para as eleições 
presidenciais deste ano, 
chamada de terceira via.
VONTADE DA BASE 
PARTIDÁRIA
“A candidatura da Simone 
Tebet à Presidência da 
República é a única que 
nasceu da vontade da base 
partidária. Diferente de outras 
candidaturas que foram 
decididas pela cúpula dos 
partidos ou imposta pela 
vontade do próprio candidato”, 
afirmou Hildo Rocha. Para 
ele, “essa candidatura é muito 
importante para o MDB, mas 
ela é mais importante ainda 
para o povo brasileiro porque 
terá uma candidata que tem 
condições de promover a união 

no país, união que é necessária 
para o desenvolvimento do 
Brasil.”
O parlamentar reforçou o 
que qualifica Tebet para a 
corrida presidencial de 2022. 
“Ela tem larga experiência na 
administração pública, já tendo 
sido gestora de um município 
grande, Três Lagoas (MS), 
onde realizou uma ótima 
gestão, tendo conseguido o 
maior crescimento de riqueza 
de uma unidade da federação 
brasileira no período que 
governou aquele município. 
Além da competência 
administrativa comprovada, 
ela é honesta, mulher decidida, 
corajosa e com enorme poder 
de liderança”, frisou.
TERCEIRA VIA
Na opinião do deputado João 
Marcelo, “o MDB lança uma 
terceira via à presidência da 
República, mais racional, mais 
idealista e municipalista, que 
é a candidatura da senadora 
Simone Tebet (MDB-MS) 
com o objetivo de pacificação 
e valorização da cultura e da 
pessoa humana”. Segundo 
ele, “diante desse cenário 

atual de extremismo e 
radicalismo, torna-se urgente e 
extremamente necessário que 
o País saia dessa polarização 
que ameaça a democracia 
e desestabiliza o estado de 
direito.”
O deputado disse que o Brasil 
precisa de governantes que 
não incitem o ódio e o rancor 
entre os cidadãos. Que não 
empurrem brasileiro contra 
brasileiro. Segundo ele, Tebet 
é de uma nova geração que 
chegou ao Congresso Nacional 
quebrando paradigmas. “Foi 
eleita a primeira mulher 
a presidir a Comissão de 
Constituição e Justiça do 
Senado, posto que exerceu 
até o final de 2020. No Mato 
Grosso do Sul, onde começou 
sua trajetória na política como 
deputada estadual, foi eleita e 
reeleita prefeita de sua cidade 
natal, Três Lagoas, e chegou a 
vice-governadora do estado”, 
lembrou.
“Está preparada para disputar 
o Palácio do Planalto e debater 
uma agenda propositiva para 
o Brasil para melhorar a 
qualidade de vida do brasileiro 

na saúde, na educação, no 
combate ao desemprego e a 
fome com geração de emprego 
e renda. Uma agenda em prol 
do brasileiro e não contra o 
brasileiro”, completou.
POLARIZAÇÃO DA 
ELEIÇÃO

O deputado federal Victor 
Mendes também fez 
considerações em relação 
à candidatura própria do 
MDB “Primeiramente, não 
acredito que uma terceira via 
consiga despertar a atenção do 
eleitorado”, disse.
“Acredito que a polarização 
da eleição é irreversível. Por 
isso confio aos nossos líderes, 
em especial ao presidente (do 
MDB) Baleia Rossi, decidir 
o melhor caminho para o 
partido”. O deputado reforçou 
que a senadora Simone Tebet 
“tem um bom perfil, seria 
uma boa aposta”. Mas ele não 
acredita “que temos tempo 
para construirmos um projeto 
consistente. Mas acatarei, no 
primeiro turno a orientação do 
partido”, acrescentou.

Prorrogação de socorro a 
microempresas voltará a ser 
analisada pelo Senado
O Projeto de Lei 3188/2012 que 
prorroga para 2025 a devolução 
ao Tesouro Nacional de valores 
não utilizados do Fundo de 
Garantia de Operações (FGO) 
relativas a empréstimos por 
meio do Programa Nacional 
de Apoio às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte 
(Pronampe) voltará a ser 
apreciado pelo Senado Federal. 
O Pronampe foi criado em 2020 
para socorrer as microempresas 
devido aos efeitos provocados 
pela pandemia de Covid-19 na 
economia brasileira. Na prática 
o texto permitirá a continuidade 
do socorro até 2024.
O projeto que já tinha sido 

analisado pelos senadores, 
foi aprovado pelo Plenário 
da Câmara dos Deputados na 
terça-feira (12) na forma de 
um substitutivo do deputado 
Marcos Bertaiolli (PSD-SP). Ele 
apresentou parecer favorável 
pelas comissões permanentes. 
Devido as mudanças feitas 
pelos deputados, o texto 
retornou ao Senado.
No texto aprovado pela 
Câmara, o relator dispensa 
as empresas do cumprimento 
da cláusula de manutenção 
de quantitativo de empregos 
prevista nas contratações até 
31 de dezembro de 2021. (Gil 
Maranhão)

Empresas aéreas apelam para Paulo 
Guedes e Congresso ajuda ao setor
Representantes das principais 
companhias aéreas do País 
reuniram nesta semana 
com várias autoridades, em 
Brasília, entre elas o ministro 
da Economia, Paulo Guedes; 
o presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira, 
lideranças do Senado, dentre 
outras, para debater problemas 
enfrentados pelas empresas e 
propostas de interesse do setor 
que tramitam no Congresso.
Um dos temas tratado foi o 
alto preço do combustível 
(querosene), que impacta 
em até 30% no preço das 
passagens. Segundo Lira, no 
encontro com os empresários 
foi debatida a Medida 

Provisória 1024/2020, que 
trata do setor. A MP prorroga 
até outubro de 2021 as regras 
para o reembolso de voos 
cancelados pelas empresas 
aéreas e para os casos de 
desistência do consumidor. 
Os empresários apelaram a Lira 
que o Congresso não piore a 
situação das malhas áreas, que, 
segundo ele estão com mil voos 
diários a menos em relação ao 
período anterior à pandemia. 
“Foi uma audiência normal. 
A MP deve entrar na pauta, 
está dentro de sua validade, 
o prazo é até o final de abril 
para mandar para o Senado e 
cumprir os 30 dias”, adiantou 
o presidente da Câmara. (Gil 
Maranhão)

Os três deputados do MDB, que integram a Bancada Federal do Maranhão – Hildo Rocha (E), Victor 
Mendes e João Marcelo – defendem candidatura própria do partido e destacam competência da senadora 
Simone Tebet para corrida presidencial de 2022

DIVULGAÇÃO
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nharia especializada, para conclusão de construção de uma creche 
tipo 2, padrão FNDE Localizada no Povoado Vila Pindaré, Muni-
cípio de Buriticupu/MA, conforme Edital e Anexos, regido pela Lei 
Federal N°. 8.666/93, Lei Complementar Nº 123/2006, Lei Comple-
mentar Nº 147/2014, Lei Complementar Nº 155/2016 e Demais Le-
gislações Pertinentes. O download deste Edital e seus anexos estarão 
disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet: Portal 
da Transparência do Município: www.buriticupu.ma.gov.br, site do 
TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do 
e-mail: cplburiticupu2021@gmail.com, bem como ser retirado no Se-
tor de Licitação, horário de 08:00h as 14:00h, localizado na Rua São 
Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA. Buriti-
cupu - MA, em 14 de abril de 2022. MARCOS GABRIEL ARAÚJO 
RIBEIRO, Assessor Jurídico do Município, OAB/MA N° 22429.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022. O 
Município de Buriticupu - MA, por intermédio da Prefeitura Muni-
cipal de Buriticupu/MA, torna público para conhecimento de todos 
os interessados que a realização do presente certame está previsto 
para o dia 02 de maio de 2022 às 09h00min (nove horas) horário de 
Brasília, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo 
menor preço por item, tendo por OBJETO: Registro de Preços, para 
futura, eventual e parcelada contratação de empresa para prestação 
dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos leves 
e pesados pertencentes a frota do Município de Buriticupu/MA, con-
forme Edital e Anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto 
Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 004/2021, que dispõe 
sobre o Pregão Eletrônico e Decreto Municipal nº 007/2021, que dis-
põe sobre regime de registro de preço, aplicando-se, subsidiariamen-
te, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar 
nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, e Lei 
Complementar 155 de 27 de Outubro de 2016 e alterada pela demais 
normas pertinentes à espécie. O download deste Edital e seus anexos 
estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet: 
Portal da Transparência do Município: www.buriticupu.ma.gov.br, 
www.licitanet.com.br/ site do TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop, 
poderá ser solicitado através do e-mail: cplburiticupu2021@gmail.
com, bem como ser retirado no Setor de Licitação, horário de 08:00h 
as 14:00h, localizado na Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, 
Centro – Buriticupu/MA. Buriticupu - MA, em 14 de abril de 2022. 
MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO, Assessor Jurídico do Mu-
nicípio, OAB/MA N° 22429.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Eletrônico nº 018/2022-SRP. Proces-
so nº 1417/2022-PMCH. Objeto: “Registro de Preços para contratação 
de empresa especializada na execução dos serviços de Pavimentação, 
Recapeamento e Recomposição Asfáltica de Vias Públicas do Períme-
tro Urbano no município de Chapadinha/MA”; Abertura: 29/04/2022 
às 08:30hs; 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 de-
zembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 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, 12/0482022. Luciano de Souza Gomes – Pregoeiro.

DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO Nº 
015/2022. Proc. Adm nº 1671/2022. Objeto: Contratação de empresa 
especializada na execução dos serviços de engenharia para Amplia-
ção da U.I. Professor Oliveira Roma, no Bairro Corrente em Chapa-
dinha/MA. Abertura: 10/05/2022 às 11:00hs; Endereço Eletrônico 

do Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.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, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993 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 Cha-
padinha: http://transparencia.chapadinha.ma.gov.br/acessoInformacao/
licitacao/tce. Chapadinha/MA, 12 de Abril de 2022. Luciano de Souza 
Gomes – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ - MA

PREGÃO ELETRONICO DE PREÇO nº 36/2022. AVISO DE RE-
VOGACÃO - A Prefeitura Municipal de Codó/MA torna público 
que foi REVOGADA a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 
36/2022, tipo menor preço. OBJETO: Contratação de empresa para 
prestar serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de 
resíduos de serviços de saúde hospitalar do município de Codó-MA de 
acordo com edital e anexos. Motivo interesse da administração. Infor-
mações podem ser obtidas na Comissão Permanente de Licitação pelo 
e-mail: (cpl2021codo@gmail.com). Codó/MA, 12 de abril de 2022. 
Thaynara de Lima Pereira Rabelo – Secretaria Municipal de Saúde.

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 Eletronico 023/2022, do tipo menor preço, para Contratação 
de empresas para aquisição de peças para veículos para atender as 
demandas das Sec. do município, por meio de registro de preços, no 
dia 29/04/2022 às 09:00 horas, através do site https://www.portal de-
compraspublicas.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefei-
tura Municipal.Edital:https://www.portaldecompraspublicas.com.br, 
http://www. transparencia.coelhoneto.ma.gov.br/acessoInformacao/
licitacao/tce, e https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.
zul.Esclarecimentos Portal de Compras ou através do e-mail: cpl.
coelhoneto.ma@gmail.com. Coelho Neto - MA, 08/04/2022. Sérgio 
Ricardo Viana Bastos – Sec. M. de Planejamento e Gestão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA

Aviso de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022. A Pre-
feitura Municipal de Coroatá/MA, através de seu pregoeiro designa-
do pela Portaria nº 001/2022 torna público para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar, sob a égide da lei n 10.520/02 e subsi-
diariamente as disposições da lei 8.666/93 e suas alterações posterio-
res, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Presencial, do tipo 
menor preço por ITEM, para Contratação de empresa especializada 
para implantação de sistema integrado de contabilidade, folha de pa-
gamento, controle patrimonial, servidor nuvem, protocolo e portal da 
transparência/portal da informação, acompanhando de assistência e 
suporte técnico para o Município de Coroatá-MA. Data da Abertura: 
dia 02 de Maio de 2022, às 08:00 hs, na Sala de reunião da Comissão 
Central de Licitação, situada na Praça José Sarney, 159, Centro de 
Coroatá/ MA, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Muni-
cipal. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde 
funciona a Comissão Central de Licitação, no horário de 08:00 às 
12:00, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos me-
diante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) 
feito, exclusivamente, através de documento de arrecadação munici-
pal (DAM). Coroatá/MA, 12/04/2022, Francisco Carvalho Brandão, 
Secretario Municipal de Governo.


