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das 08h00min às 12h00min, onde poderá ser consultado e/ou obtido 
gratuitamente em mídia removível (pendrive ou cd), adquirido de for-
ma 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: http://www.
tranparencia.centrodoguilherme.ma.gov.br / e também disponível no 
mural de licitações do TCE/MA: ou no Portal de Compras do www.
licitanet.com.br. Esclarecimentos adicionais deverão ser protocola-
dos na Comissão Central de Licitação, no horário de expediente ou 
por e-mail, no endereço eletrônico: pmcdcpl@gmail.com e pelo fone: 
(98) 98195-2108. Centro do Guilherme - MA, 17 de maio de 2022. 
Carlos Antonio Gomes da Silva. Pregoeiro do município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Eletrônico nº 024/2022-SRP. Pro-
cesso nº 2203/2022. Objeto: “Registro de Preços, do tipo menor pre-
ço por item, para Eventual Contratação de Pessoa(s) Jurídica(s) para 
aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de interesse desta Ad-
ministração Pública”; Abertura: 02/06/2022 às 13:00hs; Local: Ende-
reço 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, apli-
cando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
e demais normas atinentes à espécie. Informações e Consultas: Sala 
da Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizado na Av. Pre-
sidente 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, 18 de Maio 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 para conhecimento dos 
interessados que fará realizar,  licitação na modalidade Pregão Ele-
trônico 025/2022, do tipo menor preço, para Contratação de empresa 
para Aquisição de fardamento para profissionais da Educação para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do mu-
nicípio de Coelho Neto - MA, por meio de registro de preços,  no dia 
03/06/2022 às 09:00 horas, através do uso de recursos da tecnologia 
da informação, site https://www.portaldecompras publicas.com.br, 
sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura.  Edital:  https://www.
portalde compraspublicas.com.br, http://www.transparencia.coelho-
neto.ma.gov.br/ acessoInformacao/licitacao/tce, e https://www6.tce.
ma.gov.br/sacop/mural site/mural.zul. Esclarecimentos adicionais 
pagina web do Portal de Compras ou através do e-mail: cpl.coelhone-
to.ma@gmail.com. Coelho Neto - MA, 17 de Maio de 2022. Antônio 
Francisco Lopes – Secretário M. de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA 
SERRA NEGRA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRENCIA PUBLICA Nº 004/2022. 
A Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - MA, através da 
Comissão Permanente de Licitações, torna público que realizará no 
dia 20 de junho de 2022, as 08h00min, na sala da Comissão Perma-
nente de Licitação/CPL, situada na Avenida João da Mata e Silva, 
s/n, Centro, nesta Cidade, na modalidade Concorrência Pública, tipo 
Menor Preço por empreitada global, para Contratação de empresa es-
pecializada para a prestação de serviços de assessoria em projetos de 
engenharia, geologia e arquitetura, acompanhamento de obras públi-
cas em sistemas (plataforma +brasil, obras 2.0 e sismob) e consultoria 
no acompanhamento e prestação de contas de obras públicas em geral 
para o Município de Formosa da Serra Negra/MA, na forma da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O Edital e seus anexos 

estão à disposição dos interessados no endereço da CPL, de 2ª a 6ª 
feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas, ou através do e-mail cpl-
-formosadaserranegra@hotmail.com, onde poderão ser consultados 
e obtidos gratuitamente, bem como consultados através do SACOP e 
portal da transparência deste órgão. Qualquer modificação no Edital 
será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93. Pedidos de 
esclarecimentos deverão ser protocolados na CPL ou encaminhados 
no e-mail informado. Formosa da Serra Negra - MA, 19 de maio de 
2022. Cirineu Rodrigues Costa. Prefeito Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRENCIA PUBLICA Nº 005/2022. 
A Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - MA, através da 
Comissão Permanente de Licitações, torna público que realizará no 
dia 20 de junho de 2022, as 14h00min, na sala da Comissão Perma-
nente de Licitação/CPL, situada na Avenida João da Mata e Silva, 
s/n, Centro, nesta Cidade, na modalidade Concorrência Pública, tipo 
Menor Preço por empreitada global, para Contratação de empresa 
especializada para construção de escola de 06 salas de aula padrão 
FNDE no Município de Formosa da Serra Negra/MA, na forma da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados no endereço da CPL, de 2ª a 6ª 
feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas, ou através do e-mail cpl-
-formosadaserranegra@hotmail.com, onde poderão ser consultados 
e obtidos gratuitamente, bem como consultados através do SACOP e 
portal da transparência deste órgão. Qualquer modificação no Edital 
será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93. Pedidos de 
esclarecimentos deverão ser protocolados na CPL ou encaminhados 
no e-mail informado. Formosa da Serra Negra - MA, 19 de maio de 
2022. Cirineu Rodrigues Costa. Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR 
EDISON LOBÃO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. AVISO DE LICITAÇÃO: Processo Ad-
ministrativo Nº: 032/2022 Pregão Eletrônico Nº: 013/2022, que tem 
por objeto o Registro de preços para a futura e eventual contra-
tação de empresa para o fornecimento de mesa interativa com 
tela sensível ao toque (touchscreen), digital, multidisciplinar, com 
ecossistema de atividades digitais, em conformidade com a base 
nacional comum curricular – bncc e as diretrizes municipais 
curriculares da, educação básica, visando a utilização como re-
curso didático-pedagógico, para os estudantes da rede municipal 
de ensino, para, atender às necessidades da secretaria municipal 
de educação, do tipo “MENOR PREÇO” CRITÉRIO DE JULGA-
MENTO “POR ITEM” que reger-se-á pelas disposições da Lei Fede-
ral 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 Mu-
nicipal 042/2021, Decreto Municipal 043/2021; Decreto Municipal 
044/2021, pelo estabelecido no Edital e seus anexos. Data: dia 07 
de junho de 2022 às 14:30 horário de Brasília, por meio do COM-
PRAS.GOV (www.gov.br/compras). O Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados no site da prefeitura (https://portal.gover-
nadoredisonlobao.ma.gov.br), SACOP (https://www6.tce.ma.gov.br/
sacop/muralsite/mural.zul) e COMPRAS.GOV (www.gov.br/com-
pras) ou ainda adquirido via impresso mediante o recolhimento de 
R$: 50,00 (cinquenta reais) através de DAM (Documento de Arreca-
dação Municipal).  Esclarecimentos adicionais deverão ser protocola-
dos na Comissão Permanente de Licitação, no horário de expediente 
ou pelo COMPRAS.GOV (www.gov.br/compras). Denise Petuba de 
Moraes. Secretária Municipal de Educação.

AVISO DE RETIFICAÇÃO. 2º AVISO DE ERRATA DE DATA 
DO PE (SRP) Nº 005/2022. Na publicação do diário do Estado - MA, 
Edição 062 de 01 de abril de 2022, sexta-feira, pág. 37, onde se lê: 
Data: dia 13 de abril de 2022 às 09:00min horário de Brasília Leia-se: 
Data: dia 03 de junho de 2022 às 10:30min horário de Brasília. Gov. 
Edison Lobão/MA, 12 de maio de 2022. Fabrício dos Santos Silva 
Secretário Municipal de Fazenda, Finanças e Receita.
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Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à
Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 2ª a
6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail:
cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com.. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e
e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137.

Capinzal do Norte-MA, 19 de maio de 2022.
LUCIANO ALVES ALENCAR

Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022

A Prefeitura M. de Coelho Neto-MA, por meio da Sec. M. de Educação, torna público para
conhecimento dos interessados que fará realizar, licitação na modalidade Pregão Eletrônico 025/2022, do
tipo menor preço, para Contratação de empresa para Aquisição de fardamento para profissionais da
Educação para atender as necessidades da Sec. M. de Educação do município, por meio de registro de
preços, no dia 03/06/2022 às 09:00 horas, através do uso de recursos da tecnologia da informação, site
https://www.portaldecompras publicas.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura. Edital:
https://www.portalde compraspublicas.com.br,
http://www.transparencia.coelhoneto.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce, e
https://www6.tce.ma.gov.br/ sacop/mural site/mural.zul. Esclarecimentos: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com

Coelho Neto - MA, 17 de Maio de 2022.
ANTÔNIO FRANCISCO LOPES
Secretário M. de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRENCIA PUBLICA Nº 5/2022

A Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - MA, através da Comissão
Permanente de Licitações, torna público que realizará no dia 20 de junho de 2022, as
14h00min, na sala da Comissão Permanente de Licitação/CPL, situada na Avenida João da
Mata e Silva, s/n, Centro, nesta Cidade, na modalidade Concorrência Pública, tipo Menor
Preço por empreitada global, para Contratação de empresa especializada para construção
de escola de 06 salas de aula padrão FNDE no Município de Formosa da Serra Negra/MA ,
na forma da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O Edital e seus anexos estão
à disposição dos interessados no endereço da CPL, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00
às 12:00 horas, ou através do e-mail cpl-formosadaserranegra@hotmail.com, onde poderão
ser consultados e obtidos gratuitamente, bem como consultados através do SACOP e portal
da transparência deste órgão. Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do
artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados na
CPL ou encaminhados no e-mail informado.

Formosa da Serra Negra - MA, 19 de maio de 2022.
CIRINEU RODRIGUES COSTA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ
AVISOS DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022

A Prefeitura Municipal de Grajaú - MA, através da Comissão Permanente de
Licitações, torna público que realizará no dia 13 de junho de 2022, as 09h00min, na sala
da Comissão Permanente de Licitação/CPL, situada na Rua Patrocínio Jorge (Grota da Luz),
nº 63, Bairro Centro, nesta Cidade, modalidade Tomada de Preço 004/2022, do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL para. Contratação de Empresa para Construção de Muro da Escola
de 06 (seis) Salas de aula do Bairro São Roque no Município de Grajaú/MA., conforme
Projeto Básico em anexo, na forma da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço da CPL, de 2ª a 6ª
feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas onde poderão ser consultados e adquirido
gratuitamente no portal da transparência http://transparencia.grajau.ma.gov.br/, no mural
de licitações do Sacop-MA ,https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul maiores
informações, bem como pedidos de esclarecimento e impugnação poderão ser feitos
através do e-mail: cpl-grajau@hotmail.com.

TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2022

A Prefeitura Municipal de Grajaú - MA, através da Comissão Permanente de
Licitações, torna público que realizará no dia 14 de junho de 2022, as 09h00min, na sala
da Comissão Permanente de Licitação/CPL, situada na Rua Patrocínio Jorge (Grota da Luz),
nº 63, Bairro Centro, nesta Cidade, modalidade Tomada de Preço 005/2022, do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL para. Contratação de Empresa para Construção de Muro da Escola
do Bairro Expoagra no Município de Grajaú/MA., conforme Projeto Básico em anexo, na
forma da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O Edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados no endereço da CPL, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às
12:00 horas onde poderão ser consultados e adquirido gratuitamente no portal da
transparência http://transparencia.grajau.ma.gov.br/, no mural de licitações do Sacop-MA
,https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul maiores informações, bem como
pedidos de esclarecimento e impugnação poderão ser feitos através do e-mail: cpl-
grajau@hotmail.com.

Em, 18 de maio de 2022.
THOMAS EDSON DE ARAÚJO E SILVA JÚNIOR

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 1/2022 - CPL/PMHC

Processo: 001/2022.
OBEJTO: Contratação de empresa de engenharia para a construção de escola

de 12 salas de aula, padrão FNDE, no Bairro Gomes, localizado no Município de
Humberto de Campos - MA. VALOR GLOBAL: R$ 4.400.277, 25 (quatro milhões,
quatrocentos mil, duzentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos). PRAZO DE
EXECUÇÃO: Conforme Edital. HOMOLOGO o procedimento licitatório na modalidade
Concorrência nº. 001/2022-CPL/PMHC, para que a Adjudicação em favor da empresa JQD
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ N° 08.784.286/0001-55, produza seus efeitos
jurídicos.

Humberto de Campos-MA, 19 de maio de 2022.
JOSUÉ SILVA SOUSA

Secretário Municipal de Educação

AVISO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO

Processo Administrativo nº 51/2022. De acordo com o procedimento administrativo de
adesão à Ata de Registro de Preços, RATIFICO o parecer, e ADJUDICO o objeto: Adesão à
Ata de Registro de Preços N° 22.06.03/ARP, oriundo do Processo Administrativo N°
22.06.03/PE do Município de Itapipoca/CE para Contratação de pessoa jurídica para

fornecimento de Material Didático suplementar em conformidade com as matrizes de
referência do SAEB, alinhados a BNCC e as competências socioemocionais das instituições
públicas que integram a rede municipal, em favor da empresa INOVE EDUCACIONAL EIRELI
(CNPJ: 35.187.278/0001-02).

Humberto de Campos-MA, 19 de maio de 2022.
JOSUÉ SILVA SOUSA

Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
EXTRATO DE CONTRATO

Processo Administrativo nº. 404/2022, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2021,
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº º 002.2022.404.2022. PARTES: Fundo Municipal de Assistência
Social, inscrito no CNPJ/MF sob nº 18.217.640/0001-13, com sede na Praça Jerônimo de
Albuquerque, s/nº, Centro, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, neste
ato, representada por Jackson Gonçalves Cantanhêde, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o
nº 844.626.043-34, RG nº 88427198-6, doravante denominado(a) CONTRATANTE e, do outro
lado, a empresa NIREUS PESCADOS EIRELI , doravante denominada contratada, sediada à Via
de Acesso a Emiliano a BR 135, nº 215, Itaqui - Pedrinhas, Vila Colier, São Luís - MA, CNPJ nº
07.114.798/0001- 41, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Zenith Ribeiro Fialho, brasileiro, CPF
nº 054.535.703-93. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e a Lei Federal
10.520 de 17 de julho de 2002. OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de
pescados, para atender as necessidades do Município de Icatu - MA. VALOR: R$ 32.970,00
(trinta e dois mil, novecentos e setenta reais). PRAZOS: 31 de dezembro de 2022. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Unidade: Fundo Municipal de Ação Social Atividade: 08.122.0050.2069.0000
- Manutenção do Fundo de Assistência Social Natureza: 3.3.90.30 - Material de consumo
SubElemento: 07 - Gêneros de alimentação Fonte de Recurso: 0.1.00 Unidade: Fundo Municipal
de Ação Social Atividade: 08.241.0052.2062.0000 - Projeto Social Básica - SCFV para criança,
adolescentes e idosos Natureza: 3.3.90.30 - Material de consumo 3.3.90.32 - Material, bem ou
serviço para distribuição Gratuita SubElemento: 07 - Gêneros de alimentação Fonte de Recurso:
0.1.29. Icatu/MA, 27 de abril de 2022.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Administrativo nº. 497/2022, ADESÃO A ATA SRP 008/2021, CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 006.2022.497.2022. PARTES: Secretaria Municipal de Assistência
Social, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.217.640/0001-13, com sede na Rua Travessa
Professor Francisco Castro, nº 53, Icatu, neste ato, representada por Jackson Gonçalves
Cantanhêde, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 844.626.043-34, RG nº 88427198-
6, residente e domiciliado, na Rua A, nº 29, Residencial Juncal, nesta cidade, doravante
denominado(a) CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa CJS COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, situada na Rua Nº 16, nº 001, Residencial Pinheiro, Bairro - Turu, CEP 65062-220 -

São Luís/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.039.776/0001-18, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) senhor(a) Carlos Jean da Silva, inscrito(a) no
CPF/MF sob o número 857.424.063-04. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho
de 1993 e a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002. OBJETO: Contrato tem por objeto
a aquisição de equipamentos, material de consumo e suprimentos de informática para
atender as necessidades do Município de Icatu - MA. VALOR: R$ 57.078,69 (cinquenta e
sete mil, setenta e oito reais sessenta e nove). PRAZOS: 31 de dezembro de 2022.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade: Secretaria Municipal de Ação Social Atividade:
08.122.0050.1050.0000 - Aquisição de Equipamentos p/ Secretaria de Ação e Bem Estar
Social Natureza: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente SubElemento: 34 -
Máquinas Utensílios e Equipamentos Diversos Fonte de Recurso: 1.500.00 Unidade:
Secretaria Municipal de Ação Social Atividade: 08.122.0050.2059.0000 - Manutenção e
Funcionamento da Secretaria de Ação e Bem Estar Social Natureza: 3.3.90.30 - Material de
Consumo SubElemento: 99 - Outros Materiais de Consumo Fonte de Recurso: 1.500.00.
Icatu/MA, 09 de maio de 2022.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Administrativo nº. 469/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022, CO N T R AT O
ADMINISTRATIVO Nº 001.2022.469.2022. PARTES: Secretaria Municipal de Educação,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.589.442/0001-86, com sede na Rua Coronel Cortês Maciel,
s/n, Icatu, neste ato, representada por Heloide Barbosa Coelho Azevedo, brasileira, casada,
inscrito no CPF sob o nº 810.503.643-68 e, RG nº 073588297-5 SSP/MA, residente e
domiciliado, na Avenida Bandeira, s/n, Cacaueiro, nesta cidade, doravante denominada
LOCATÁRIA e, do outro lado, MARIA DE FÁTIMA MORAES DE SOUSA doravante
denominado(a) LOCADOR(A) inscrito(a) no CPF sob n.º 428.011.413-72. BASE LEGAL: Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002.
OBJETO: Locação de imóvel para fins não residenciais, localizado: Rua do Contorno,
Itatuaba, s/n, Zona Rural, Município de Icatu - MA. DESTINAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO:
Anexo da Creche Tia Regina. VALOR: R$ 600,00 (seiscentos reais) mensal, por 12 (doze)
meses perfazendo o valor global de R$ 7.200,00 (sete mil, duzentos reais); PRAZOS:
12(doze)meses. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade: Secretaria Municipal de Educação
Atividade: 12.361.0120.2023.0000 - Manutenção da Secretaria de Educação Natureza:
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física SubElemento: 15 - Locação de Imóvel
Fonte de Recurso: 1.500.01. pela contratada ICATU/MA, 02 de maio de 2022.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Administrativo nº. 530/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022, CO N T R AT O
ADMINISTRATIVO Nº 001.2022.530.2022. PARTES: Secretaria Municipal de Educação,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.589.442/0001-86, com sede na Rua Coronel Cortês Maciel,
s/n, Icatu, neste ato, representada por Heloide Barbosa Coelho Azevedo, brasileira, casada,
inscrito no CPF sob o nº 810.503.643-68 e, RG nº 073588297-5 SSP/MA, residente e
domiciliado, na Avenida Bandeira, s/n, Cacaueiro, nesta cidade, doravante denominada
LOCATÁRIA e, do outro lado, JOSÉ IRINALDO RAMOS ALVES doravante denominado(a)
LOCADOR(A) inscrito(a) no CPF sob n.º 006.694.933-50, residente e domiciliado no Travessa
Santo Antônio, nº 12, Vila Vintém, CEP 65170-000, Icatu - MA. BASE LEGAL: Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002. OBJETO:
Locação de imóvel para fins não residenciais, localizado: Rua Professor Francisco Castro, nº
55, Centro, Icatu - MA. DESTINAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO: Abrigar o Anexo da Escola
Municipal Severiano de Azevedo. VALOR: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensal, por
12 (doze) meses perfazendo o valor global de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais); PRAZOS:
12(doze)meses. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade: Secretaria Municipal de Educação
Atividade: 12.361.0120.2023.0000 - Manutenção da Secretaria de Educação Natureza:
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física SubElemento: 15 - Locação de Imóvel
Fonte de Recurso: 1.500.01.Pela contratada ICATU/MA, 12 de maio de 2022.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Administrativo nº. 1551/2021, TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021, CONTR AT O
ADMINISTRATIVO Nº 001.2022.1551.2021. PARTES: Secretaria Municipal de Educação,
localizada Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu - MA, neste ato, representada
por Heloide Barbosa Coelho Azevedo, brasileira, casada, inscrito no CPF sob o nº
810.503.643-68 e, RG nº 073588297-5 SSP/MA, residente e domiciliado, na Avenida
Bandeira, s/n, Cacaueiro, nesta cidade, doravante denominado(a) CONTRATANTE e, do
outro lado, a empresa LEME ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o número
27.351.940/0001-81, localizado à Rua José Ribamar de Sousa, Nº 680, Bairro: São José,
CEP: 65.870-000, Pastos Bons - MA, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) senhor(a) Luis Eduardo Ferreira Costa, inscrito(a) no CPF/MF sob
o número 016.123.383-05 e cédula de identidade número 0215705520022 ssp-ma.
BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e a Lei Federal 10.520 de
17 de julho de 2002. OBJETO: contratação de pessoa jurídica especializada para
construção de uma escola com 04(quatro) salas de aula no povoado Palmeiras, Zona
Rural, no município de Icatu, proveniente do CV Nº 02/2021SEDUC. VALOR: R$
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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 
Educação, torna público para conhecimento dos interessados 
que fará realizar,  licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
025/2022, do tipo menor preço, para Contratação de empresa 
para Aquisição de fardamento para profissionais da Educação 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Edu-
cação do município de Coelho Neto - MA, por meio de registro 
de preços,  no dia 03/06/2022 às 09:00 horas, através do uso de 
recursos da tecnologia da informação, site https://www.portalde-
compras publicas.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta 
Prefeitura.  Edital:  https://www.portalde compraspublicas.com.br, 
http://www.transparencia.coelhoneto.ma.gov.br/ acessoInforma-
cao/licitacao/tce, e https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/mural site/
mural.zul. Esclarecimentos adicionais pagina web do Portal de 
Compras ou através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com. 
Coelho Neto - MA, 17 de Maio de 2022. Antônio Francisco Lopes 
– Secretário M. de Educação.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
TOMADA DE PREÇO Nº 005.2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2022

AVISO DE LICITAÇÃO a Comissão Permanente de Licitação da Câmara 
Municipal de Alto Alegre do Pindaré - Ma, na forma da Lei Federal n• 
8.666/93 e suas alterações, comunica que no dia 06 de junho às 10:30 
horas, fará licitação para  objeto:  aquisição de móveis planejados  para 
atender as necessidades de atendimento da câmara municipal., na 
modalidade Tomada de Preço do tipo menor preço. Os interessados 
deverão procurar à sede da Câmara Municipal, na Av.João XXII, s/n, 
Bairro Centro  Alto Alegre do Pindaré -MA, poderá ser consultado e/
ou obtido; pelo portal da transparência da câmara Municipal de Alto 
Alegre do Pindaré:  www.cmaltoalegredopindare.ma.gov.br   e também 
disponível no mural de licitações do TCE/MA. Sacop. Esclarecimentos 
adicionais deverão ser protocolados na Comissão Permanente de 
Licitação, no horário de expediente ou pelo e-mail cmaapindare@gmail 
e pelo telefone (098) 98409-0963. Base Legal Lei nº 8.666/93. Base 
Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. Alto Alegre do Pindaré - Ma, 16 
de maio de 2022. Sra. Marivalda Paulino Quirino – Presidente da CPL 
Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA/MA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 29/2022 (SRP) 
A Prefeitura Municipal de Penalva/MA torna público que re-
alizará no dia 03/06/2022, às 09:00h (horário de Brasília), 
o Pregão Eletrônico n° 29/2022 (SRP), cujo objeto é o re-
gistro de preços para futura e eventual aquisição de mate-
rial de expediente, para atender a demanda da Prefeitura 
municipal de Penalva (MA). O edital poderá ser consultado 
ou obtido no endereço eletrônico: www.portaldecompras-
publicas.com.br.  Informações pelo e-mail licitacao.penal-
va@gmail.com. 
Penalva/MA, 18 de maio de 2022. Freud Norton Moreira 
dos Santos/Pregoeiro.

No último sábado (14), 
aconteceu na cidade de 
Viana/MA a sessão solene 
relativa aos 20 anos da 
Academia Vianense de Letras 
(AVL), onde o acadêmico 
Carlos Furtado, presidente 
da Academia Maranhense 
de Ciências, Letras e Artes 
Militares (Amclam) esteve 
presente, participando das 
comemorações.
Uma vasta programação 
ocorreu, com lançamento de 
livros, retrospectiva histórica 
pelos três presidentes do 
sodalício e posse do acadêmico 
Felipe Camarão.
Na oportunidade, o presidente 
da Amclam, representando a 
parceria cultural com a Editora 
Mundo Cultural World, 
condecorou a acadêmica 
Maria de Fátima Travassos 
com a medalha “Ludwig Van 
Beethoven”.
A comenda é resultante 

do lançamento da obra 
Internacional Sonata Poética 
da Liberdade em comemoração 
aos 250 anos de nascimento 
do maestro alemão, lançada 
em português/inglês que foi 
organizada pela produtora 
cultural Elle Marques.
Participaram da solenidade, 
várias autoridades, bem como 
os presidentes das academias: 
Lourival Serejo (AML), 
Dilercy Adler (SCLB/IHGM), 
César Brito (SCLMA), Zilda 
Costa (AMCAL “Matinha”), 
acadêmicos de outros 
sodalícios, Carlinhos (Prefeito 
de Viana), vereadores, SCmt 
do Batalhão de Polícia Militar, 
músicos da cidade, Anderson 
Lindoso (ex-secretário de 
Cultura do MA).
É a segunda condecoração 
escolhida pela Amclam 
como personalidades que se 
destacam na cultura e letras 
maranhenses.

Ministério da Saúde realiza pesquisa de 
saúde bucal em 14 municípios do Maranhão
SB Brasil tem objetivo de identificar as condições de saúde bucal da população

Para identificar as condições de 
saúde bucal mais prevalentes na 
população brasileira e subsidiar 
políticas públicas, o Ministério 
da Saúde realiza a terceira 
edição da SB Brasil – Pesquisa 
Nacional de Saúde Bucal. Até 
junho deste ano, a pesquisa vai 
coletar dados da população em 
422 municípios, sendo 14 no 
estado de Maranhão.
A SB Brasil é o maior estudo 
sobre as condições de saúde 
bucal da população brasileira 
e, neste ano, é realizada com 
50 mil pessoas. Nesta primeira 
etapa, os profissionais da 
Atenção Primária à Saúde 
Bucal passarão de porta em 
porta para convidar a população 
para a pesquisa e coletar dados 
socioeconômicos, por meio de 
questionário. A participação 
é importante, visto que o 
participante que tem algum 
problema bucal detectado, já 

é encaminhado para a unidade 
odontológica.
O secretário de Atenção Primária 
à Saúde, Raphael Parente, 
ressalta a importância da ação 
para a região Nordeste. “Serão 
cerca de 17 mil pessoas que 
serão visitadas na região. A 
participação é importante para 
o Ministério conhecer melhor 
a saúde bucal da população. 
O nosso compromisso é 
garantir o acesso de toda a 
população brasileira ao serviço 
odontológico”, afirmou.
Após o mapeamento da 
população, será a fase da 
avaliação da saúde bucal com 
um exame físico, de pessoas das 
seguintes idades: 5 anos, 12 anos, 
15 a 19 anos, 35 a 44 anos e 65 
a 74 anos. Além disso, também 
serão verificados dados sobre 
a necessidade de tratamento 
dentário, urgência de tratamento 
e de próteses dentárias.

ENTENDA
A SB Brasil é um estudo 
sobre as condições de saúde 
bucal da população brasileira. 
Esta pesquisa representa a 
continuidade dos modelos já 
realizados em 2003 e 2010, e 
será realizada com mais de 50 
mil pessoas (50.800 pessoas) 
inseridas em 422 municípios, 
sendo estes 395 municípios do 
interior somados às 26 capitais e 
ao Distrito Federal.  Nesta fase, 
o Ministério da Saúde investiu 
cerca de R$ 4 milhões.
Por meio da pesquisa, busca-se 
identificar as doenças bucais 
mais prevalentes como a cárie 
dentária e a doença periodontal, 
bem como a necessidade de 
próteses dentárias, as condições 
de oclusão, o traumatismo 
dentário e o impacto das 
condições de saúde bucal na 
qualidade de vida, entre outros 
aspectos.

Confira os 
municípios do 
Maranhão: 

1. São Luís
2. Açailândia
3. Bacabal
4. Barreirinhas
5. Chapadinha
6. Coroatá
7. Imperatriz
8. João Lisboa
9. Nova Olinda do 
Maranhão
10. Santa Inês
11. São Francisco do 
Maranhão
12. São José de Ribamar
13. Timon
14. Urbano Santos

Jotônio Vianna
Política, Cultura & Variedades / off10@uol.com.br

Postos de comando
A nomeação de integrantes da família Gentil para postos de comando do 
estado no leste maranhense apenas confirma o esperado e já espalhado nos 
bastidores políticos regionais.
Assim, depois da direção do Hospital Macrorregional de Caxias, entregue 
ao primo Ermando Filho, agora, o ex-prefeito de Aldeias Altas e meio 
irmão do prefeito Fábio Gentil Benedito Tinoco é nomeado chefe da 
Ciretran regional. Aliados de Tinoco deram ampla divulgação ao fato em 
grupos e redes sociais da internet, com direito à propagação de um banner. 
Além do óbvio em si, a substituição de aliados do grupo Coutinho em 
postos de comando estaduais por aliados do grupo Gentil é considerado 
um procedimento político natural, mas não o é totalmente porque a 
deputada Cleide Coutinho também é aliada de Carlos Brandão, embora o 
cunhado e prefeito de Matões, Ferdinando Coutinho, apoie a candidatura 
ao governo do senador Weverton Rocha.
Daí que a condição de também aliada de Cleide Coutinho de Carlos 
Brandão e o fato de ter sido retirado de suas mãos o controle dos antigos 
postos de comando locais do estado tem rendido muito nas coxias 
caxienses... E deve render mais.

Há outras
Afora as extensões estaduais 
citadas acima, ainda há outras 
de peso considerável na região, 
como as regionais de Educação, 
Saúde, etc...
Saúde
Para a diretoria regional de 
Saúde, por exemplo, uma das 
cotadas é a enfermeira Rita 
Paz, que já chefiou o Samu em 
Caxias, claro, e é também antiga 
aliada do prefeito Fábio Gentil...
Especulação
...Para a diretoria regional de 
Educação são especulados vários 
nomes, mas o que se diz é que o 
vereador Mário Assunção é quem 
indicaria o novo ou nova titular 
para a função...
Nichos
...O que importa é que, no 
conjunto, as diretorias são 
potenciais nichos de poder 
que podem se traduzir em 
significativa força política e 
eleitoral no leste maranhense, 
principalmente agora, na disputa 
de 2022...
Não reclamou
...Mas os gentilistas não estão 
nem aí para a suposta zanga de 
Cleide Coutinho... A bem da 
verdade, até agora, publicamente, 
Cleide Coutinho nada reclamou 
da substituição de seus aliados 
pelos de Gentil nas extensões 
estaduais...
Registros
...Ao contrário, CC tem 
divulgado alegres registros 
fotográficos com o próprio Carlos 
Brandão e secretários estaduais, 
sem deixar transparecer que 
poderia estar insatisfeita com o 
governador...
Irritação
...E isso tem intrigado os 
observadores políticos e os 
próprios boateiros das plagas 
gonçalvinas que contam sobre 
uma suposta irritação de CC com 
tudo isso.
Pré-candidatos
Aumenta o número de pré-
candidatos a deputado estadual 
e deputado federal na região. 
Eles já são tantos que, por 
enquanto, fica difícil afirmar com 
certeza quem de fato vai levar 
adiante a batalha por um desses 
mandatos...

Recorde
...De qualquer forma, pelo andar 
da carruagem e a quantidade dos 
que se dizem interessados em 
participar do pleito, a provável 
concorrência aponta para um 
recorde histórico...
Lista
...Assim, melhor aguardar 
o devido registro e, claro, a 
confirmação de suas candidaturas 
pela Justiça Eleitoral antes de sair 
listando as prévias pretensões de 
cada um dos concorrentes.
Desaquecida
Falando nisso, mesmo com 
a movimentação dos pré-
candidatos mais potencialmente 
eleitorais, a cidade ainda não está 
politicamente aquecida como 
esperado para esta altura da pré-
campanha...
Aglomerações
...Com atuações mais no meio 
virtual e apostas na internet, por 
enquanto, ainda é raro ver as 
aglomerações tradicionais de 
pré-candidatos proporcionais e 
eleitores nos nichos eleitorais da 
zona urbana e rural de Caxias...
Representantes
...Já no campo majoritário, 
mesmo com algumas visitas 
presenciais e regulares à região, 
os pré-candidatos a governador 
do Maranhão não tem 
representantes locais que façam 
a divulgação de seus nomes e de 
suas propostas administrativas 
para o estado, principalmente as 
últimas...
Fakes
...No máximo, o que os cabos 
eleitorais dos candidatos ao 
governo fazem com regularidade 
é atacar os adversários 
distribuindo fakes news no 
mundo digital, uma estratégia 
que a cada dia parece menos 
eficiente.
Chuvas
Embora tenham diminuído 
de intensidade, as chuvas 
continuam caindo com uma 
certa regularidade na Princesa do 
Sertão...
Chuvas II
...Ontem, por exemplo, com o 
céu nublado e escuro, uma chuva 
fina se manteve constante por 
todo o dia, o que não é comum 
em pleno mês de maio.

GONZO

• Provocação - Mesmo entre os aliados governistas há quem 
critique a ostensiva divulgação dos novos chefes das diretorias 
regionais estaduais... Para esses, a maneira de publicizar isso 
deveria ser feita num estilo mais discreto, sem passar a impressão 
de provocação com os que foram demitidos do cargo!!!
• Indagações - Continuam as indagações sobre o destino político do 
ex-vice-prefeito Paulo Marinho Júnior após a polêmica da comissão 
processante instalada na Câmara Municipal!!!
• Ironias - A propósito, vereadores governistas têm mantido 
suspense e silêncio quando o assunto embioca no rumo da situação 
de PM Júnior no Legislativo local... Não falam sobre o assunto, mas 
ironizam com gestos, torcendo o beiço, o problema enfrentado pela 
família Marinho!!!

Caxias em Off

Presidente da AVL é condecorada no 
aniversário de 20 anos da Academia

J. ROBERTO

A acadêmica Fátima Travassos recebe a condecoração das mãos do 
coronel Roberto Furtado

MENSALIDADE R$ 60,00
SEGUNDA A SEXTA DAS 5:30 AS 22H

SÁBADO DAS 8:00 ÀS 12H

FONE: 8839-4760 / 8265-
9425 / 3243-3371

AV. DOS AFRICANOS 
(próximo a barreira eletrônica)
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