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Bom Jardim/MA. A realização do certame está prevista para o dia 16 de 
novembro de 2022, às 14h30min (quatorze  horas e trinta minutos) – 
horário local de Bom Jardim/MA. O recebimento das propostas, abertura 
e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endere-
ço: www.licitabomjardinense.com.br. O edital completo está à disposi-
ção dos interessados no site: www.bomjardim.ma.gov.br. no sistema do 
TCE/SINC(https://apps.tce.ma.gov.br/sincsite/contrata.Esclarecimentos 
adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: prefeiturabomjardim-
cpl@gmail.com. Bom Jardim/ MA, 25 de outubro de 2022.Fabiano 
De Jesus Barbosa Ferreira. Pregoeiro oficial. Port. N° 11.2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Eletrônico nº 034/2022-SRP. Pro-
cesso nº 5566/2022-PMCH. Objeto: “Registro de Preços para 
aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda es-
colar de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Chapadi-
nha”; Abertura: 14/11/2022 às 08:00hs; Local: Endereço Eletrônico 
(www.portaldecompraspublicas.com.br). Base Legal: termos da Lei 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de 
maio de 2005, do Decreto nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019 
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, aplican-
do-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. Presi-
dente Vargas, nº 310, Centro – Chapadinha– MA – CEP: 65.500-000; 
Telefone: 98-99167-3542 e Site do Sistema de Acompanhamento de 
Contratações Públicas (Sacop) no seguinte link: https://transparencia.
chapadinha.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce. Chapadinha/
MA, 25 de Outubro de 2022. Luciano de Souza Gomes – Pregoeiro.

Pregão Presencial nº 011/2022. Processo nº 5705/2022-PMCH. Ob-
jeto: “Eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento 
de eletroeletrônicos, móveis, estofados e utensílios permanentes, de in-
teresse desta Administração Pública”. Abertura: 14/11/2022 às 13:00hs; 
Local: Sala de Reunião da Prefeitura Municipal de Chapadinha, na Av. 
Presidente Vargas, nº 310 – CEP: 65.500-000, Chapadinha/MA. Base 
Legal: conforme lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
posteriores e lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 Lei Complementar 
nº. 123, de 14/12/2006 com alterações da Lei Complementar 147/2014. 
Informações e Consultas: Sala da Comissão Permanente de Licitação 
– CPL, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro – Chapadi-
nha– 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, 25 de Outubro de 2022. Luciano de Souza Gomes – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO 
DO GUILHERME - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2022 A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME/MA, por intermé-
dio do Pregoeiro, torna público que realizará licitação na Modalidade 
Pregão Eletrônico, na forma do Decreto Federal nº 10.024/2019, do 
tipo Menor Preço por Item, sob o critério de julgamento do Maior 
Desconto Ofertado, cujo objeto é o Registro de preços para futuro e 
eventual fornecimento de combustível destinado a manutenção das 
atividades da Prefeitura de Centro do Guilherme/MA, conforme es-
pecificações contidas no Anexo I do Edital, a ser realizada na data do dia 
14/11/2022 às 09h00min, através do Portal de Compras: https://licita-
net.com.br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados 
no site: https://licitanet.com.br, na Sala da Comissão Permanente de 
Licitação, situada na Rua do Comércio, nº 263, Centro – Centro do Gui-
lherme/MA, bem como, poderão ser solicitados através do e-mail: licita-
cao.centrodoguilhermema@gmail.com. Centro doGuilherme/MA, 24 de 
outubro de 2022 Pedro Silveira Pregoeiro Centro do Guilherme/MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO A Prefeitura M. de Co-
elho Neto-MA, por meio da Sec. M.de Planejamento e Gestão, torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar, licita-
ção na modalidade Pregão Eletrônico 036/2022, do tipo menor preço, 
para Contratação de empresa para aquisição de materiais de constru-
ção, hidráulica e elétrico, para atender as necessidades das Sec. do 
município, por meio de registro de preços, a referida licitação estava 
prevista para o dia 08/11/2022 às 08:00 horas, a mesma fica adiada 
para o dia 21/11/2022 às 08:00 horas através do site https://www.
portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta 
Prefeitura.Edital encontram-se disponível no endereço https://www.por-
taldecompraspublicas.com.br no Portal da Transparência no endereço: 
https://licitacoes.coelhoneto.ma.gov.br/. Esclarecimentos adicionais 
na página web do Portal de Compras ou através do e-mail: cpl.coe-
lhoneto.ma@gmail.com. Coelho Neto - MA, 24 de Outubro de 2022. 
Sérgio Ricardo Viana Bastos – Secretário M. de Planejamento e Gestão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO N° 22/2022 
– CPL/PMC OBJETO: contratação de empresa especializada no 
fornecimento de patrulha mecanizada, através do convênio – MAPA 
nº 922987 – 2021 Plataforma+Brasil nº 027780/2021. DATA DA 
ABERTURA: 14/11/2022 às 09h00min, horário de Brasília/DF. Lo-
cal de Realização: Portal PMC – www.comprascolinasma.com.br.  
Edital e demais informações disponíveis em www.colinas.ma.gov.br 
e www.comprascolinasma.com.br .Colinas (MA), 24 de outubro de 
2022.Jeronimo Cardoso Rosa Neto – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO N° 23/2022 
– CPL/PMC - SRP OBJETO: Registro de preços para futura con-
tratação de empresa especializada na prestação de serviços de enge-
nharia consistente na manutenção preventiva e corretiva de Unidade 
Básica e Saúde – UBS, e demais prédio da Secretaria Municipal de 
Saúde. Local de Realização: Portal PMC – www.comprascolinas-
ma.com.br. Edital e demais informações disponíveis em www.co-
linas.ma.gov.br e www.comprascolinasma.com.br .Colinas (MA), 
24 de outubro de 2022. - Jeronimo Cardoso Rosa Neto – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO N° 24/2022 
– CPL/PMC - SRP OBJETO: Registro de preços para futura contra-
tação de empresa especializada no fornecimento de urnas funerárias.
DATA DA ABERTURA: 16/11/2022 às 09h00min, horário de Bra-
sília/DF. Local de Realização: Portal PMC – www.comprascolinas-
ma.com.br. Edital e demais informações disponíveis em www.co-
linas.ma.gov.br e www.comprascolinasma.com.br .Colinas (MA), 
24 de outubro de 2022.Jeronimo Cardoso Rosa Neto – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO 
VIANA – MA

REPUBLICAÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO CREDEN-
CIAMENTO Nº 001/2022 – CPL/PMGV A PREFEITURA MU-
NICIPAL DE GODOFREDO VIANA – MA por intermédio do 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público aos 
interessados que realizará no período 21 a 29 de novembro de 2022 
no horário de 07h00 a 13h00min, o CHAMAMENTO PÚBLICO 
para processo de  CREDENCIAMENTO, objetivando o credencia-
mento de instituições financeiras, públicas ou privadas, autorizadas 
pelo Banco Central do Brasil, para gerenciamento e processamento 
de folha de pagamento de salário dos servidores municipais (efetivos 
e comissionados), funcionários contratados diretamente pela Prefei-
tura Municipal, agentes políticos e pensionistas da Prefeitura Munici-
pal. O certame será realizado na forma da Lei Federal n.º 8.666/1993 
e suas alterações e demais normas pertinentes à espécie. O Edital po-
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RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 311/2022 - SEMED, referente
ao Pregão Eletrônico n° 028/2021. PARTES: Secretaria Municipal da Educação, e a empresa
MEGA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ n° 29.130.301/0001-11. DO
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 1.1. Em razão do aumento registrado no preço
dos materiais permanentes e suprimentos de informática, o que causou um desequilíbrio
na relação contratual inicialmente pactuada, as partes acordam pelo acréscimo no custo do
item do contrato, passando para o seguinte valor: 1.2 Item 3/4 "Computador desktop (tipo
1)" de R$ 2.409,81 (dois mil, quatrocentos e nove reais e oitenta e um centavos) para R$
2.960,93 (dois mil, novecentos e sessenta reais e noventa e três centavos); 1.3 Item 5/6
"Computador desktop (tipo 2)" de R$ 3.497,81 (três mil, quatrocentos e noventa e sete
reais e oitenta e um centavos) para R$ 3.642,27 (três mil, seiscentos e quarenta e dois
reais e vinte e sete centavos); 1.4 Item 14/15 "Impressora multifuncional laser com ciclo
mensal de 40 mil cópias" de R$ 1.842,85 (um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e
oitenta e cinco centavos) para R$ 2.718,20 (dois mil, setecentos e dezoito reais e vinte
centavos); 1.5 Item 34/35 "Projetor" de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para R$
3.998,75 (três mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos); 1.6 Item
61/62 "Estabilizador 500 VA" de R$ 160,02 (cento e sessenta reais) para R$ 205,63
(duzentos e cinco reais e sessenta e três centavos); 1.7 Item 106/107 "Switch 16 portas
Gigabit" de R$ 414,82 (quatrocentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos) para R$
921,02 (novecentos e vinte e um reais e dois centavos); 1.8 O valor total do contrato após
aditivo de reequilíbrio será de R$ 154.174,83 (cento e cinquenta e quatro mil, cento e
setenta e quatro reais e oitenta e três centavos). DATA DO INÍCIO DOS EFEITOS: As partes
pactuam que o valor reequilibrado passa a ser praticado a partir da assinatura do presente
aditivo. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo Aditivo é fundamentado no art. 65,
inciso II, "d", da Lei 8666/93 e alterações. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
1 2 . 3 6 1 . 0 0 8 1 . 2 0 5 8 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 1 2 . 3 6 1 . 0 0 8 1 . 2 0 5 8 . 4 . 4 . 9 0 . 5 2 . 0 0 . DA RATIFICAÇÃO: As
demais cláusulas do contrato original ficam inalteradas e ratificadas pelo presente Termo
Aditivo. DO FORO: Comarca de Balsas/MA. DATA DA ASSINATURA: 26 de outubro de 2022.
ASSINATURAS: Higino Lopes dos Santos Neto (Contratante) Adão Gomes Maia
(Contratada).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
AV I S O

TOMADA DE PREÇOS Nº 22/2022

O MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA por meio da Comissão Especial de
Licitação (CEL) comunica aos participantes e demais interessados na Tomada de Preços n.
022/2022, que tem como objeto a Contratação de pessoa jurídica para prestação de
serviços de reforma da escola U.I Sinésio Teixeira Mendes, localizado no povoado Ipiranga,
Zona Rural do Município de Barra do Corda-MA, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, que após fase de recurso as empresas
habilitadas são KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVICOS EIRELI e JQD CONSTRUCOES E SERV I CO S
EURELI e que a continuação da tomada de preços 022/2021 para abertura da proposta de
preço fica marcado para 03 de novembro de 2022, as 9h na sala da CEL, na Prefeitura
Municipal de Barra do Corda, localizada na Rua Isaac Martins, 371 - Centro - Barra do
Corda/MA, CEP: 65950-000. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço das 08:00 às
12:00hs e no e-mail: celbarradocorda@gmail.com

Barra do Corda - MA, 25 de outubro de 2022
SARA FERREIRA COSTA FLEURY

Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.347/2022- 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 pessoa (s) jurídica (s) para aquisição de veículos e equipamentos de
segurança, para atender as necessidades da Guarda Municipal, através Secretaria Municipal
de Planejamento, Orçamento e gestão. A dotação orçamentária será:
06.181.1015.2128.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2128. Fonte de
recursos: Recursos Ordinários. A dotação orçamentária será: 06.181.1015.2128.0000-
Elemento de Despesa: 4.4.90.52. Projeto Atividade: 2128. Fonte de recursos: Recursos
Ordinários. Valor Global: R$ 80.360,65 (oitenta mil, trezentos e sessenta reais e sessenta e
cinco centavos). Início da disputa ocorrerá dia 16 de novembro de 2022 às 09h:00 min. 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, 26 de outubro de 2022.
MIKAELA OLIVEIRA CABRAL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 29/2022 - PMBC/MA

A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Comissão
Permanente de Licitação - CPL, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que
realizará licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, com critério de julgamento, menor
preço global, nos termos da Lei nº 8.666/93. Objeto: Contratação de empresa para
prestação de serviços de construção de uma praça pública no Povoado Clemente, Zona
Rural no Município de Barra do Corda/MA. Valor global R$ 84.726,57 (oitenta e quatro mil
e setecentos e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos). Dotação Orçamentária:
15.451.1002.1017.0000. Projeto de atividade. CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS.
Elemento de Despesas 4.4.90.51 Recursos Ordinários. A abertura ocorrerá dia 16 de
novembro de 2022, ás 10h:30min. 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 12h00min ou no site do Tribunal de
Contas do Estado - TCE - MA.

Barra do Corda - MA, 26 de outubro de 2022.
MIKAELA OLIVEIRA CABRAL

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI

AVISO DE RETIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 011/2022
ERRATA TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Secretário Municipal de Administração, o Sr. Alex Gomes do Nascimento, da
Prefeitura Municipal de Boa Vista do Gurupi - MA, na forma da Lei Federal n 8.666/93 e
suas alterações, vem RETIFICAR, na publicação de Homologação para Contratação de
empresa para Pavimentação Asfáltica no município de Boa Vista do Gurupi - MA - Conv. Nº
915986/2021/MDR da Tomada de Preços nº 003/2022, realizada no Diário Oficial da União
- DOU, publicação de Terceiros, do dia 30/09/2022 página 199. Onde se lê: "PRO C ES S O
ADMINISTRATIVO N° 011/2022 TERMO DE ADJUDICAÇÃO HOMOLOGO o julgamento da
Comissão Permanente de Licitação", leia-se: "PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 011/2022
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO HOMOLOGO o julgamento da Comissão Permanente de
Licitação", e onde se lê: "TOMADA DE PREÇO nº 005/2022", leia-se: "TOMADA DE P R EÇO
nº 003/2022". Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados.

Boa Vista do Gurupi - MA, 21 de outubro de 2022.
ALEX GOMES DO NASCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2022- SRP

A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/ MA, por meio da Pregoeiro Oficial,
torna público aos interessados que fará licitação na modalidade Pregão, na forma
eletrônica, do tipo menor preço por item, em regime de Fornecimento, tendo por objeto
a Formação de registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica
para o fornecimento de medicamentos e insumos hospitalares para atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de Bom Jardim/MA. A realização do certame está
prevista para o dia 16 de novembro de 2022, às 14h30min (quatorze horas e trinta
minutos) - horário local de Bom Jardim/MA. O recebimento das propostas, abertura e
disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço:
www.licitabomjardinense.com.br. O edital completo está à disposição dos interessados no
site: www.bomjardim.ma.gov.br. no sistema do TCE/SINC
(https://apps.tce.ma.gov.br/sincsite/contrata.Esclarecimentos adicionais poderão ser
obtidos através do e-mail: prefeiturabomjardimcpl@gmail.com.

Bom Jardim/ MA, 25 de outubro de 2022
FABIANO DE JESUS BARBOSA FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 93/2022 - CPL/PMBB
O MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO, estado do Maranhão, por meio do Pregoeiro

Oficial e Equipe de Apoio, estabelecidos na Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n, bairro
COHAB em Buriti Bravo/MA, por meio de seu Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
designados através Portaria n° 002/2022 - GAB/PMBB, de 04 de janeiro de 2022, nos
termos da Lei n° 10.520/02, Decreto Federal n° 10.024/19, aplicando subsidiariamente a Lei
n° 8.666/93 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem como pelas
disposições do instrumento convocatório, promoverá o procedimento licitatório adiante
especificado:
OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para
prestação dos serviços de transporte escolar de alunos da rede Municipal de Ensino de
Buriti Bravo/MA, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação,
conforme especificações e quantitativos constantes no termo de referência anexo ao
edital; MODALIDADE: Pregão Eletrônico; TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço; ADJ U D I C AÇ ÃO :
Por item ; MODO DE DISPUTA: Aberto; INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 28 de
outubro de 2022, às 17 h e 00 min; ABERTURA DAS PROPOSTAS: 11 de novembro de 2022,
às 09 h e 00 min; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 11 de novembro de 2022, às
09 h e 30 min; PLATAFORMA: www.bbmnetlicitacoes.com.br ; ACESSO AO EDITAL: A cópia
deste edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sede da Prefeitura
Municipal, disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão -
TCE/MA (https://apps.tce.ma.gov.br/sinc-site/contrata) e no sítio eletrônico institucional
desta Prefeitura Municipal (buritibravo.ma.gov.br/transparencia/licitacoes), podendo ser
consultado ou obtido gratuitamente.

Demais informações poderão ser solicitadas por meio do endereço eletrônico:
licitacao.prefbb01@gmail.com, na sala do Departamento de Licitações e Contratos
Administrativos da Prefeitura Municipal de Buriti Bravo/MA, de segunda à sexta-feira (dias
úteis), de 08 h e 00 min às 14 h e 00 min ou através do telefone: (11) 96087-7963.

Buriti Bravo/MA, 24 de outubro de 2022.
HERBETH COSME DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2022

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 036/2022, do tipo menor preço, para Contratação de
empresa para aquisição de materiais de construção, hidráulica e elétrico, para atender as
necessidades das Sec. do município, por meio de registro de preços, a referida licitação
estava prevista para o dia 08/11/2022 às 08:00 horas, a mesma fica adiada para o dia
21/11/2022 às 08:00 horas através do site https://www.portaldecompraspublicas.com.br,
sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura.Edital encontram-se disponível no
endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br no Portal da Transparência no
endereço: https://licitacoes.coelhoneto.ma.gov.br/. Esclarecimentos na página web do
Portal de Compras ou através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com.

Coelho Neto - MA, 24 de outubro de 2022.
SÉRGIO RICARDO VIANA BASTOS

Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022 - CPL/PMC

OBJETO: contratação de empresa especializada no fornecimento de patrulha
mecanizada, através do convênio - MAPA nº 922987 - 2021 Plataforma+Brasil nº
027780/2021.
DATA DA ABERTURA: 14/11/2022 às 09h00min, horário de Brasília/DF.
Local de Realização: Portal PMC - www.comprascolinasma.com.br.
Edital e demais informações disponíveis em www.colinas.ma.gov.br e
www.comprascolinasma.com.br .

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022 - CPL/PMC - SRP

OBJETO: Registro de preços para futura contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de engenharia consistente na manutenção preventiva e corretiva
de Unidade Básica e Saúde - UBS, e demais prédio da Secretaria Municipal de
Saúde.
DATA DA ABERTURA: 14/11/2022 às 14h00min, horário de Brasília/DF.
Local de Realização: Portal PMC - www.comprascolinasma.com.br.
Edital e demais informações disponíveis em www.colinas.ma.gov.br e
www.comprascolinasma.com.br .

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2022 - CPL/PMC - SRP

OBJETO: Registro de preços para futura contratação de empresa especializada no
fornecimento de urnas funerária.
DATA DA ABERTURA: 16/11/2022 às 09h00min, horário de Brasília/DF.
Local de Realização: Portal PMC - www.comprascolinasma.com.br.
Edital e demais informações disponíveis em www.colinas.ma.gov.br e
www.comprascolinasma.com.br .

Colinas (MA), 24 de outubro de 2022.
JERONIMO CARDOSO ROSA NETO

Pregoeiro
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O objetivo primordial de um campeonato esportivo desse nível é 
proporcionar integração entre os países e culturas. Com essa parceria, 
proporcionamos a esses adolescentes e jovens a oportunidade de con-
tato com outras vivências e, ao mesmo tempo, ajudar a desenvolver 
noções de trabalho e responsabilidade. Vale lembrar que muitos atletas 
estão na mesma faixa etária, o que torna esse intercâmbio ainda mais 
rico”, pontua Rogério Luna,da  Ocean Kite Point (OKP), responsável pe-
la organização do Campeonato Pan-Americano de Formula Kite, que 
acontecerá de 07 a 13 de novembro em São Luís (MA). 

***Na luta contra o câncer 
de mama, a APAE de São 
Luís em parceria com a Clí-
nica Escola da Faculda-
de Santa Terezinha – CEST, 
realiza nessa quinta-feira 
(27.10), a partir das 9h30, 
o Dia D da campanha Ou-
tubro Rosa “Pratique o Au-
tocuidado”.

***Palestras educativas, 
consultas ginecológicas, 
exames preventivos e ma-
mografias fazem parte da 
programação, além de cui-
dados estéticos com a pele. 
A programação começa às 
9H30 com a Roda de Con-
versa Multiprofissional “Au-
to Cuidado – Como Vai?” 
na Clínica-Escola Santa Ed-
wiges. Às 13h30 acontece 
a Palestra Educativa “Pre-
venção e Detecção do Cân-
cer de Mama e Colo Uteri-
no”; além de Exposição de 
próteses de Mamas; Pirâ-
mide Alimentar; Realização 
de Testes, Consultas, Exa-
mes Preventivos e Mamo-
grafia; no Ambulatório de 
Imagens da APAE de São 
Luís.

***Grandes chefes brasi-
leiros estarão na primei-
ra edição maranhense do 
BBQ Festival Show que 
acontecerá no dia 19 de 
novembro a partir das 14h 
no Blue Tree São Luís Ho-
tel, no Calhau. O objetivo 
da organização do evento 
é promover uma verdadei-
ra experiência gastronômi-
ca. São aguardadas 2.500 
pessoas para seis horas de 
open food. A capital mara-
nhense é a primeira a re-
ceber o maior Festival de 
Churrasco do Norte e Nor-
deste.  

***Para o dia 19 de no-
vembro estão sendo aguar-
dados em São Luís nomes 
como Miriam Muniz, que 
comandará duas estações 
de produtos exóticos, en-
tre eles um jacaré no fogo 
de chão. Outro chef aguar-
dado é o cearense Pedro 
Gonçalves Neto, o Pedrão, 
que vai estar presente na 
Estação Pirarucu com um 
peixe de até 50kg. Também 
tem presença confirmada o 
maranhense, Thanus Dino, 
especializado em defuma-
ção, que vai apresentar a 
novidade Chicken Lollipop, 
coxa de frango defumada 
por 12h. Outro destaque 
do festival serão as ostras 
na brasa.

A nossa escola é um ambiente 
para estudantes motivados, 

integrados e dispostos a fazer 
do tempo que passam na 

escola uma experiência única e 
enriquecedora. 

 
Somos a primeira escola 

bilíngue de verdade do Estado do 
Maranhão (conforme Resolução 
CEE/MA 84/2020 e Parecer CNE 

02/2020), trabalhamos a imersão 
na língua inglesa e utilizamos o 
currículo brasileiro de acordo 
com as normas da BNCC (Base 
Nacional Comum Curricular).

Agende uma visita 
e conheça nossa 

metodologia: 
(98) 98403-9333

CONFIRA OS NOSSOS HORÁRIOS

CONTATO COM DIO 
(98) 98161-1439

PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022. A Prefeitura 
Municipal de Axixá, Estado do Maranhão, torna público 
para conhecimento dos interessados que realizará sob a 
égide do Decreto n.º 10.024/2019, Lei nº 10.520/02 e Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Licitação na 
Modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por lote, 
objetivando o Registro de Preços para futura e eventual 
aquisição de peças, manutenção preventiva, corretiva 
e assistência técnica dos veículos da frota municipal de 
interesse das secretarias municipais de Axixá-MA. Início 
de disputa dia 10/11/2022 às 09:00h, Endereço Eletrônico: 
www.licitanet.com.br. O Edital encontra-se disponível 
para consulta ou retirado no endereço eletrônico www.
licitanet.com.br, também poderá ser retirado através 
do e-mail axixa.cpl@gmail.com e www.axixa.ma.gov.br. 
George Albert Freitas Costa, presidente da CPL, Axixá-MA, 
26 de outubro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE ADIAMENTO 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 036/2022, do tipo menor preço, para Contratação de 
empresa para aquisição de materiais de construção, hidráulica 
e elétrico, para atender as necessidades das Sec. do município, 
por meio de registro de preços, a referida licitação estava 
prevista para o dia 08/11/2022 às 08:00 horas, a mesma fica 
adiada para o dia 21/11/2022 às 08:00 horas através do site 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida 
pelo Pregoeiro desta Prefeitura.Edital encontram-se disponível 
no endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.
br no Portal da Transparência no endereço: https://licitacoes.
coelhoneto.ma.gov.br/. Esclarecimentos adicionais na página 
web do Portal de Compras ou através do e-mail: cpl.coelhoneto.
ma@gmail.com. Coelho Neto - MA, 24 de Outubro de 2022. 
Sérgio Ricardo Viana Bastos – Secretário M. de Planejamento 
e Gestão.

COMÉDIA
A comédia “Antes do Ano Que 

Vem”, primeiro espetáculo solo da 
atriz Mariana Xavier, chega a São 
Luís para uma curta temporada no 
Teatro Sesc, nos dias 11 e 12 de no-
vembro, às 20h. A direção é de Ana 
Paula Bouzas e Lázaro Ramos. Os 
ingressos estão à venda na bilhete-
ria virtual vinculada ao site www.ses-
cma.com.br.

Sustentabilidade (I)
O Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial do 
Maranhão (SENAI-MA) de-
senvolveu projeto de ver-
ticalização da cadeia do 
abacaxi Turiaçu. A partir 
de estudos de mercado, da 
viabilidade técnica e com 
uma visão de desenvolvi-
mento sustentável e inclusi-
vo, foram criados 14 pro-
dutos. São sucos, polpas, 
compotas, doces, fruto de-
sidratado, bombons, aba-
caxi-passa, entre outros. Os 
produtos fabricados, mes-
mo sem a adição de conser-
vantes, têm vida útil de até 
seis meses e uma boa acei-
tação do público. O abacaxi 
produzido no município de 
Turiaçu é muito apreciado 
pelo maranhense, especial-
mente pela qualidade e do-
çura natural do fruto.

Sustentabilidade (II)
Com a verticalização da 

cadeia do abacaxi, as em-
presas que vierem a atuar 
no ramo serão responsá-
veis desde a produção da 
matéria-prima – neste caso 
o cultivo do fruto – até a fa-
bricação, comercialização e 
distribuição dos produtos no 
mercado. O diretor regional 
do SENAI-MA, Raimundo 
Arruda, explicou que o tra-
balho realizado em parce-
ria com a Prefeitura de Tu-
riaçu tem como essência a 
economia verde, o desen-
volvimento sustentável que 
gera emprego e renda, e 
traz dignidade humana pa-
ra que as pessoas se man-
tenham produtivas no local 
onde vivem.

Estágio 
O Instituto Euvaldo Lodi 

(IEL-MA), por meio do pro-
grama nacional de estágio, 
está com 15 vagas de está-
gio abertas para os municí-
pios de São Luís e Rosário. 
As ofertas são direcionadas 
para estudantes matricu-
lados no ensino superior e 
técnico, com bolsas de até 
R$ 900,00.  As vagas ofer-

tadas são para os cursos 
de Marketing, Publicidade 
e Propaganda, Jornalismo 
ou Relações Públicas e afins, 
Técnico em Logística, Admi-
nistração, Ciências Econô-
micas, Ciências Contábeis, 
Secretariado Executivo, Tu-
rismo, Administração Públi-
ca, Engenharia de Produção 
e afins, Engenharia Elétrica 
e Direito.  Para participar do 
processo seletivo os alunos 
interessados na vaga de-
vem realizar e/ou atualizar 
os dados de cadastro no si-
te https://sne.iel.org.br/sne/
portal.xhtml. Para outras in-
formações o IEL-MA dispo-
nibiliza o WhatsApp (98) 
99971-2297.  

Educação (I)
A Campanha Educador 

de Valor 2022, uma inicia-
tiva do Instituto Alcoa, que 
visa promover uma ampla 
mobilização em seus territó-
rios de atuação para a valo-
rização dos profissionais da 
Educação, chega a sua últi-
ma etapa. 

Educação (II)
Com o tema “a potên-

cia daqueles que mobili-
zam as redes de saberes e 
relações no ambiente es-
colar“, a campanha mo-
bilizou mais de 2 mil pes-
soas, de diferentes cidades 
do Brasil, que participaram 
do reconhecimento público 
para identificar os(as) nove 
educadores(as) que serão 
agora amplamente valori-
zados(as), entre os 15 edu-
cadores(as) que haviam si-
do mais indicados(as) na 
primeira etapa.

Energia (I)
A partir de janeiro de 

2024, os consumidores 
classificados como Grupo 
A (alta tensão) poderão op-
tar pela compra de energia 
elétrica a qualquer conces-
sionário, permissionário ou 
autorizado de energia elé-
trica do Sistema Interligado 
Nacional. A Portaria Nor-
mativa nº 50 foi publicada 

pelo Ministério de Minas e 
Energia (MME), via Diário 
Oficial da União, no dia 28 
de setembro de 2022.  

Energia (II)
Enquanto, no mercado 

livre, geradores e comer-
cializadores negociam di-
retamente preços e condi-
ções de compra e venda de 
energia com consumidores, 
no mercado regulado, estes 
têm sua compra de energia 
atendida pelas distribuido-
ras. Até então, só podiam 
migrar para o mercado li-
vre consumidores com con-
sumo igual ou superior a 
1.000kw. Agora, uma sé-
rie de empresas pode com-
prar no balcão de energia 
que opera sob livre comer-
cialização, como padarias, 
restaurantes, postos de ga-
solina etc.  A portaria nor-
mativa publicada no fim do 
mês passado, define ain-
da que esses consumido-
res, com carga individual 
inferior a 500kw, serão re-
presentados por comercia-
lizadores varejistas na Câ-
mara de Comercialização 
de Energia Elétrica (CCEE). 

Experiência
Uma experiência sem 

igual para adolescentes de 
São Luís: atuar como intér-
pretes de língua inglesa em 
um campeonato esportivo 
que reunirá atletas de 25 
países e será classificatório 
para os Jogos Olímpicos de 
Paris 2024. A iniciativa re-
sulta de parceria entre o co-
légio COC e a Ocean Ki-
te Point (OKP), responsável 
pela organização do Cam-
peonato Pan-Americano de 
Formula Kite, que aconte-
cerá de 07 a 13 de novem-
bro em São Luís (MA). Os 
estudantes de Ensino Médio 
atuarão como intérpretes 
voluntários dos atletas inter-
nacionais participantes do 
evento. O objetivo, segundo 
Rogério Luna, da OKP, é ga-
rantir a qualidade da comu-
nicação entre todos os en-
volvidos.
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