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PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO – MA

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura M. de Coelho Neto-MA, torna pública, para 
conhecimento dos interessados que fará realizar,  licitação 
na modalidade Tomada de Preços Nº 002/2022, do tipo 
menor preço, Empreitada Por Preço Global, para a Con-
tratação de empresa para especializada para construção 
de portal no município, no dia 11 /11/2022, às 08h00min, 
sendo presidida pelo Presidente da CPL desta Prefeitu-
ra, na sala da CPL, situada na Praça Getúlio Vargas, SN, 
Centro. Valor estimado da licitação: R$ 489.996,64. Edi-
tal disponível no endereço: https://licitacoes.coelhoneto.
ma.gov.br/. Esclarecimentos: e-mail: cpl.coelhoneto.ma@
gmail.com.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA

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, sob a égide da Lei n.º 10.520/02 
e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas al-
terações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
037/2022, do tipo menor preço, para Contratação de empresa 
para Aquisição de equipamentos e materiais de informática para 
atender as necessidades da Sec. M. de Planejamento e Ges-
tão e demais secretarias do Município, por meio de registro de 
preços, no dia 14/11/2022 às 08:00 horas, através do uso de 
recursos da tecnologia da informação, site https://www.portalde-
compraspublicas.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta 
Prefeitura. Edital: https://www.portaldecompraspublicas.com.br 
e no https://licitacoes.coelhoneto.ma.gov.br/. Esclarecimentos : 
Portal de Compras ou através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@
gmail.com.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA

 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 038/2022, do tipo menor preço, para Contratação de 
empresa para Aquisição de Materiais de limpeza, higiene e copa 
para atender as necessidades da Sec. M. de Planejamento e 
Gestão e demais secretarias do Município, por meio de registro 
de preços, no dia 16 /11/2022 às 08:00 horas, através do uso de 
recursos da tecnologia da informação, site https://www.portalde-
compraspublicas.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta 
Prefeitura. Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no 
endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br e no ht-
tps://licitacoes.coelhoneto.ma.gov.br/. Esclarecimentos: web do 
Portal de Compras ou através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@
gmail.com. 

Coelho Neto - MA, 20 de Outubro de 2022.
Sérgio Ricardo Viana Bastos 

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão.

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

Ação “Embarcações de Garrafas Pet” 
acontece neste sábado no Cepromar
Evento vai reunir cerca de 100 estudantes e testar temas ambientais como logística reversa

O evento “Embarcações de 
Garrafas Pet” acontece neste 
sábado, dia 22, das 8h às 
12h, no Centro Educacional 
e Profissionalizante do 
Maranhão (Cepromar), no 
Sítio Pyranhenga - R. Ipixuna, 
100 – Parque Pindorama, em 
São Luís.
A ação faz parte da 
programação da 19ª Semana 
Nacional de Ciência e 
Tecnologia no Maranhão, 
juntamente com o Centro 
Acadêmico do Curso 
Bacharelado Interdisciplinar 
em Ciência e Tecnologia 
da Universidade Federal do 
Maranhão e o Rotary Club 
São Luís João Paulo.
O evento vai reunir cerca 
de 100 estudantes e tem a 
finalidade de possibilitar a 
aplicação de conceitos da 
Logística Reversa e Negócios 
Sociais, de educação 
ambiental e reforçar a 

importância de se preservar a 
natureza, utilizando garrafas 
plásticas descartáveis. 
Também serão envolvidas 
habilidades como criatividade, 
desenvoltura motora, trabalho 
em grupo, inovação.
Também vai ser uma 
excelente oportunidade para 
tratar do assunto de “lixo” 
e Atitudes que promovam 
intervenções, Negócios 
Sociais e Geração de Renda. 
Além disso, os participantes 
serão desafiados na atividade 
prática – “Barco de Garrafas 
Pet”, a aplicar e desenvolver 
conhecimentos de forma 
lúdica, abrangendo o projeto, 
execução e desempenho do 
produto com a utilização 
de materiais que foram 
descartados e vão contar 
com a participação com os 
barqueiros da área do Itaqui-
Bacanga.

Arte do Projeto “Faça o seu Barco”, que faz parte da 19a Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia no Maranhão

DIVULGAÇÃO

Equatorial Maranhão alerta sobre titularidade da conta de energia
O titular da conta de energia é a pessoa 
física ou jurídica que possui poderes 
importantes sobre a gestão da unidade 
consumidora. A pessoa que possui o 
nome como titular é quem pode resolver 
situações como negociações de débitos 
e outros serviços disponibilizados pela 
distribuidora de energia. Além disso, é 
quem pode até solicitar um desligamento 
da energia da residência na hora que 
desejar. 
No entanto, muitas pessoas só percebem 
a importância de trocar a titularidade da 

conta em situações urgentes. Por isso, 
a Equatorial Maranhão alerta: deixar a 
conta de energia da sua casa em nome do 
antigo morador pode causar transtornos, 
como débitos indesejados e eventuais 
desligamentos inesperados.
Dessa maneira, ao realizar a compra 
ou aluguel de um imóvel, é essencial 
solicitar essa troca o quanto antes. 
Esse serviço pode ser solicitado de 
maneira simples através do site www.
equatorialenergia.com.br, no campo 
solicitações e serviços, clicando em  

“trocar de titularidade” e seguindo o 
passo a passo inserindo os documentos 
solicitados: documento com foto e CPF 
do solicitante; documento de vínculo 
com o imóvel; cartão social (NIS, BPC, 
RANI etc.), se possuir.   
Após a solicitação, é só aguardar o 
contato da distribuidora informando se o 
procedimento foi realizado com sucesso 
e disponibilizando o novo número da 
conta contrato. Assim, o nome do novo 
titular virá no próximo ciclo da fatura, 
que pode chegar entre 30 e 40 dias.

Inácio Melo 
Empreendedor

A importância do transporte aquaviário para a Baixada Maranhense
Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje 
eu tenho a honra de colaborar mais uma vez 
neste espaço tão respeitado que é o Jornal 
Pequeno. Como muitos acompanharam 
nas minhas redes sociais, nos últimos 
meses percorri várias cidades do nosso 
estado. Nesta oportunidade, fui em algumas 
ocasiões à Baixada Maranhense e pude 
ver o quanto a população desta região 
é guerreira e batalhadora. Acompanhei 
também de perto a travessia via ferryboats 
e pude ver como a qualidade deste serviço 
tão essencial foi elevada nos últimos anos. 
Para quem não sabe, o ferryboat é um 
dos principais meios de transporte entre a 
nossa capital, São Luís, e municípios como 
Alcântara, Cururupu, Bequimão, Pinheiro, 
São Bento e Santa Helena.
Em breve uma nova infraestrutura irá 

garantir ainda mais conforto, mobilidade 
e segurança às pessoas que utilizam o 
serviço de ferryboats. Além da melhora 
da infraestrutura, também estamos 
presenciando o aumento da frota de 
embarcações, o que beneficia não só 
o transporte, mas principalmente a 
mobilidade da população que precisa ir e 
vir utilizando este meio. Com melhorias 
na travessia aquaviária, iremos presenciar 
também o desenvolvimento desta região tão 
importante para o Maranhão. 
A Baixada Maranhense, também 
conhecida como “Pantanal Maranhense”, 
representa o maior conjunto de bacias 
lacustres do Nordeste e é dona de um 
ecossistema incrível, o que facilita a pesca 
e a agricultura na região. Esta localidade 
também é dona de uma cultura magnífica, 

onde podemos destacar a preservação de 
comunidades quilombolas e da arquitetura 
colonial em algumas cidades, além da 
perpetuação de manifestações culturais que 
são populares no restante do Maranhão, 
como o Bumba-Meu-Boi, que na região é 
representado pelo sotaque da Baixada.
Com o investimento em transporte e 
infraestrutura, que já está ocorrendo em 
outras regiões do nosso estado, como nos 
Lençóis Maranhenses, a Baixada poderá ser 
mais conhecida não só pela sua população, 
mas por pessoas de outros pontos do 
Maranhãodo, do Brasil e do mundo. Suas 
planícies alagadas poderão ser vistas e 
admiradas, contribuindo para a economia 
local e para o turismo, ampliando assim os 
polos turísticos estaduais.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

REAVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 013/2022 - 
SINURB O MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA-MA, por meio da Se-
cretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, torna público que 
fará realizar às 09:00 do dia 10 de novembro de 2022, na sala de ses-
sões localizado no prédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAI-
LÂNDIA-MA, localizado na Av. Santa Luzia, s/nº, Parque das Na-
ções, Cep 65.930-000, licitação na modalidade de Tomada de Preços, 
no tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, com execução INDIRETA no 
regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, visando a con-
tratação de pessoa (s) jurídica (s) para execução de obras do Sistema 
de Drenagem Pluviais Urbana no Bairro Jardim Glória no Município 
de Açailândia/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Infraes-
trutura e Urbanismo. A presente licitação tem fundamento legal na 
Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, e demais legislações 
pertinentes. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no 
endereço supra, de 2ª a 6ª feira, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito 

gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra ou pelo e-mail 
licitacao@acailandia.ma.gov. Açailândia/MA, em 20 de outubro de 2022. 
ADRIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Secretário Municipal de Infraes-
trutura e Urbanismo. Portaria n.º 536/2022 - GAB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS - MA

AVISO DE ADIAMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 062/20
22 – CCL/PMB. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 964/2022. 
OBJETO: Registro de preços para futura contratação de empresa 
para fornecimento de material de limpeza, higiene e descartaveis.
SITUAÇÃO: Anteriormente marcada para o dia 25/10/2022 às 

ADIADA até ulterior delibe-
ração em razão de Pedido de Impugnação. LOCAL DE REALI-
ZAÇÃO: Portal de CMB – www.centralcomprasbhsma.com.br 
Informações adicionais em www.barreirinhas.ma.gov.br e www.
centralcomprasbhsma.com.br. Barreirinhas (MA), 21 de outubro 
de 2022. Áquilas Conceição Martins - Pregoeira.

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE BARRA  DO  CORDA -  MA

RETIFICAÇÃO DE TERMO DE ADITIVO 01/2022 Na publica-

06/07, processo administrativo nº 1208/2021, PREGAO PRESENCIAL 
nº 08/2021, ONDE SE LÊ:  CONTRATO Nº 260/2021. LER-SE: 
CONTRATO Nº 262/2021. DATA: Barra do Corda (MA), 20 de ou-
tubro de 2022.ASS: MAIRES SOUZA DOS ANJOS. CARG: Secre-
taria Municipal de Assistência Social, /Barra do Corda – MA.

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CÂNDIDO  MENDES - MA

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO Nº 068/2022 TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 A PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES - MA, CNPJ: 
06.059.505/0001-08, com sede na Rua Prof. Caxias, s/n - Centro – Cân-
dido Mendes – MA - CEP 65.280.000, TORNA PÚBLICO, o resultado 
de procedimento licitatório, na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
Nº 001/2022, do tipo “Menor Preço Global”, tendo como objetivo a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI-
ÇOS DE ENGENHARIA, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS, REFERENTE AO CONVÊNIO 
Nº 915985/2021/MDR, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E O MUNICÍPIO DE CÂN-
DIDO MENDES-MA, que se deu no dia 10/10/2022, onde sagrou-se 
vencedora a empresa Proponente: RAIO X EMPREENDIMENTOS 
E LOCAÇÃO LTDA CNPJ: 07.805.226/0001-09 Representada por 
seu procurador Sr. RAFICK DE SOUZA SEREJO, inscrito sob o 
CPF N° 903.305.873-15, que apresentou menor preço global, sendo 

o valor total de R$ 2.819.433,24 (dois milhões oitocentos e dezenove 
mil quatrocentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos). A ata 
encontra-se disponível no setor de licitação. Cândido Mendes- MA, 
13 de outubro de 2022. GERCINDO FILHO DA CONCEIÇÃO FER-
REIRA Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 
ORGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação BASE 
LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto 
Municipal nº 160/17, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 
8.538/15, Decreto Federal nº 7.892/13 e alterações e subsidiariamente 
no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: Formação de Registro de Preços 
para futura contratação de empresa especializada para fornecimento 
de gás medicinal (líquido e gasoso) bem como locação de equipamen-
tos de armazenamento, controle e operacionalização do fornecimento 
e prestação de serviços de assistência técnica (manutenção preventiva 
e corretiva) dos tanques e centrais de reservas de gases medicinais, 
destinados a Rede Municipal de Saúde. ORGÃO SOLICITANTE: 
Secretaria Municipal de Saúde. LOCAL/SITE: www.portaldecom-
praspublicas.com.br. DATA: 09/11/2022. HORÁRIO: 09h:00min 
(NOVE HORAS). EDITAL: O Edital está disponibilizado, na ínte-
gra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.
br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão 
Central de Licitação, situado Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, 
Caxias-Ma (Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima), 
no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas). 
Caxias - MA, 20 de outubro de 2022. Othon Luiz Machado Mara-
nhão Presidente da Comissão Central de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO A Prefeitura M. de Coelho Neto-MA, torna 
pública, para conhecimento dos interessados que fará realizar,  lici-
tação na modalidade Tomada de Preços Nº 002/2022, do tipo menor 
preço, Empreitada Por Preço Global, para a Contratação de empresa 
para especializada para construção de portal no município, no dia 11 
/11/2022, às 08h00min, sendo presidida pelo Presidente da CPL desta 
Prefeitura, na sala da CPL, situada na Praça Getúlio Vargas, SN, Cen-
tro. Valor estimado da licitação: R$ 489.996,64. Edital disponível no 
endereço: https://licitacoes.coelhoneto.ma.gov.br/. Esclarecimentos: 
e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com. 

A Prefeitura M. de Coelho Neto-MA, por meio da Sec. M. de Plane-
jamento e Gestão, torna público para conhecimento dos interessados 
que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02 e subsidiariamente 
as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, li-
citação na modalidade Pregão Eletrônico 037/2022, do tipo menor 
preço, para Contratação de empresa para Aquisição de equipamentos 
e materiais de informática para atender as necessidades da Sec. M. de 
Planejamento e Gestão e demais secretarias do Município, por meio 
de registro de preços, no dia 14/11/2022 às 08:00 horas, através do 
uso de recursos da tecnologia da informação, site -
taldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta 
Prefeitura. Edital:  e no 
https://licitacoes.coelhoneto.ma.gov.br/. Esclarecimentos : Portal de 
Compras ou através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com.

 A Prefeitura M. de Coelho Neto-MA, por meio da Sec. M. de Pla-
nejamento e Gestão, torna público para conhecimento dos interes-
sados que fará realizar, licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
038/2022, do tipo menor preço, para Contratação de empresa para 
Aquisição de Materiais de limpeza, higiene e copa para atender as ne-
cessidades da Sec. M. de Planejamento e Gestão e demais secretarias 
do Município, por meio de registro de preços, no dia 16 /11/2022 às 
08:00 horas, através do uso de recursos da tecnologia da informação, 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO
ADESÃO Nº. 013/2022. - CONTRATO Nº 1.2022.034.2022. PARTES: O Serviço Autônomo de
Água e Esgoto - SAAE, inscrito no CNPJ/MF sob nº 28.008.178/0001-06, com sede na Rua
Barreirinhas, s/n, Centro, CEP 65.395-000, Bom Jesus das Selvas/MA, neste ato,
representado por Abilenes Soares Silva, inscrito no CPF sob o nº 637.299.893-91, doravante
denominado(a) CONTRATANTE, e de outro lado M. DE S. PENHA COM. E SERVIÇOS EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o nº 05.073.299/0001-28, doravante denominada CONTRATADA ,
sediada à Alameda Porto Franco n° 04, Jardim Tropical I - São José de Ribamar/MA, neste
ato representado por Magno de Sousa Penha, brasileiro, CPF sob o nº 718.526.113-91, têm
entre si, ajustado o presente termo aditivo. Base Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores. O presente contrato tem por objeto aditamento ao contrato nº
001.2022.034.2022 cujo objeto é a contratação de empresa para prestação serviços de
Manutenção Corretiva de Poços e Bombas com Reposição de Suprimentos para o
município de Bom Jesus das Selvas/MA. O valor do presente acréscimo é de R$ 203.419,45
(duzentos e três mil, quatrocentos e dezenove reais e quarenta e cinco centavos),
correspondente a 24,98% do valor anteriormente celebrado, passando a ter o contrato
após a alteração, o valor de R$ 1.017.817,86 (um milhão, dezessete mil, oitocentos e
dezessete reais e oitenta e seis centavos). Dotação: Poder: PODER: 02 PODER E X EC U T I V O
ÓRGÃO: 20 SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE UNIDADE: 00 SERVIÇO
AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DOTAÇÃO: 17.511.0164.2036.0000 3.3.90.30.00
AÇÃO: Manutenção do Sistema de Abastecimento D ÁGUA PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO: 20 SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE UNIDADE: 00 SERVIÇO
AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DOTAÇÃO: 17.511.0164.2036.0000 4.4.90.52.00
AÇÃO: Manutenção do Sistema de Abastecimento D ÁGUA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2022

ORGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto
Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 160/17, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto
Federal nº 8.538/15, Decreto Federal nº 7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que
couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO:
Formação de Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada para
fornecimento de gás medicinal (líquido e gasoso) bem como locação de equipamentos de
armazenamento, controle e operacionalização do fornecimento e prestação de serviços de
assistência técnica (manutenção preventiva e corretiva) dos tanques e centrais de reservas
de gases medicinais, destinados a Rede Municipal de Saúde. ORGÃO SOLICITANTE:
Secretaria Municipal de Saúde. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. DATA:
09/11/2022. HORÁRIO: 09h:00min (NOVE HORAS). EDITAL: O Edital está disponibilizado, na
íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão
ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado Praça Gonçalves
Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma (Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima), no horário
das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas).

Caxias (MA), 20 de outubro de 2022.
OTHON LUIZ MACHADO MARANHÃO

Presidente da Comissão Central de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022

A Prefeitura M. de Coelho Neto-MA, torna pública, para conhecimento dos
interessados que fará realizar, licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 002/2022, do
tipo menor preço, Empreitada Por Preço Global, para a Contratação de empresa para
especializada para construção de portal no município, no dia 11 /11/2022, às 08h00min,
sendo presidida pelo Presidente da CPL desta Prefeitura, na sala da CPL, situada na Praça
Getúlio Vargas, SN, Centro. Valor estimado da licitação: R$ 489.996,64. Edital:
https://licitacoes.coelhoneto.ma.gov.br/ . Esclarecimentos: e-mail:
cpl.coelhoneto.ma@gmail.com.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2022

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 037/2022, do tipo menor preço, para Contratação de
empresa para Aquisição de equipamentos e materiais de informática para atender as
necessidades da Sec. M. de Planejamento e Gestão e demais secretarias do Município, por
meio de registro de preços, no dia 14/11/2022 às 08:00 horas, através do site
https://www.portaldecompraspublicas. com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta
Prefeitura. Edital: https://www.portaldecompraspublicas.com.br e no
https://licitacoes.coelhoneto.ma.gov.br/. Esclarecimentos: Portal de Compras ou através do
e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com.

Coelho Neto - MA, 20 de Outubro de 2022.
SÉRGIO RICARDO VIANA BASTOS

Secretário M. de Planejamento e Gestão.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2022-SRP

A Prefeitura Municipal de Estreito - MA, através do seu Pregoeiro, torna público
para conhecimento dos interessados que realizará licitação por meio do sistema eletrônico
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM com base na Lei n.º 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019 do Decreto
Municipal 013/B/2020, Decreto Municipal nº 016/2015, da Lei Complementar n.º 123/2006
e alterações posteriores, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993, para o OBJETO:
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO
DE BENS EM COMODATO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR
MONITORAMENTO, SISTEMA DE ALARME, CONTÍNUOS 24 (VINTE E QUATRO) HORAS,
INCLUINDO EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ESTREITO-MA, Local da sessão: a sessão pública
eletrônica se iniciará no dia 08/11/2022 às 08:30 horas através do site
www.licitanet.com.br. O edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados
no endereço eletrônico: www.estreito.ma.gov.br e na sala da Comissão Permanente de
Licitações da Prefeitura Municipal, situada na Avenida Chico Brito, nº 902, Centro, Estreito,
podendo ser consultado ou adquirido gratuitamente no horário de 08:00 as 14:00 horas,
ou mediante recolhimento de taxa aos cofres públicos no valor de R$ 50,00 (Cinquenta
Reais) através do DAM.

RONILSON SILVA SOARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA DO GRAJAÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2022-PMIG

A Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú avisa aos interessados que
realizará licitação, nos seguintes termos: OBJETO: contratação de empresa especializada
para execução de serviço de Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Itaipava do
Grajaú/MA, conforme Plano de Trabalho devidamente inserido e aprovado no SICONV nº
919861, constante no processo administrativo nº 59580.000851/2021-54. ABERTURA: 14 de
novembro de 2022 às 08h00min. ENDEREÇO: Av. Dep. Mercial Lima de Arruda, s/n, Centro,
Itaipava do Grajaú/MA. (Prédio da Prefeitura Municipal). TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço
Global. BASE LEGAL: Constituição Federal, Art. 37, XXI; Lei Complementar 123/2006; Lei
Federal 8.666/93 e demais normas pertinentes à espécie. PROCESSO ADMINISTR AT I V O :
2022049/2022-PMIG. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL Av. Deputado Mercial
Lima de Arruda, s/n - centro, Itaipava do Grajaú no horário de 08h00min às 12h00min,
(impressos mediante o pagamento de valor relativo ao custo de reprodução gráfica) ou
poderão ser baixados gratuitamente, pelo site
www.itaipava.ma.gov.br/transparencia/licitacoes ou
https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul e ser consultados pelo email:
cpl.pmig@gmail.com.

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2022

A Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim/MA, por meio do Secretário da
Receita, Orçamento e Gestão, torna público aos interessados que adiará a licitação na
modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, em regime de
empreitada por preço global, tendo por objeto a Contratação de empresa para prestação
de serviços de acesso à internet via rádio/fibra óptica, com a disponibilização de
equipamentos para viabilizar o referido acesso, entregues pelo sistema de comodato,
instalação, configuração, manutenção e suporte nos pontos de acesso, para atender às
necessidades das Secretarias do Município de Itapecuru-Mirim/MA. A realização do
certame que estava prevista para o dia 31 de outubro de 2022, às 10h00min (dez horas),
foi adiada para o dia 03 de novembro de 2022, às 10h00min (dez horas). O recebimento
das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no
endereço: www.licitaitapecurumirim.com.br. O Edital completo está à disposição dos
interessados no site: www.itapecurumirim.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais poderão
ser obtidos através do e-mail: cplitapecuruma@gmail.com.

Itapecuru-Mirim/MA, 21 de outubro de 2022.
LUCIANO DA SILVA NUNES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2022

A Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim/MA, por meio da Secretaria
Municipal de Assistência Social, 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 o Registro de preços para futura e eventual
contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de Kit enxoval para
bebês, pela Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim/MA. A realização do certame está
prevista para o dia 10 de novembro de 2022, às 10h00min (dez horas) - horário local
de Itapecuru-Mirim/MA. O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços
será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: www.licitanet.com.br. O Edital
completo está à disposição dos interessados no site: www.itapecurumirim.ma.gov.br e
no Sistema SINC-CONTRATA do TCE/MA (www.tcema.tc.br). Esclarecimentos adicionais
poderão ser obtidos através do e-mail: cplitapecuruma@gmail.com.

Itapecuru-Mirim/MA, 21 de outubro de 2022.
TERESA BARBOSA MACIEL

p/Secretaria Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

TERMO ADITIVO Nº 010 AO CONTRATO Nº 036/2013/PMJ/SEMEC.
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2013/PMJ
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2013/SEMEC. PARTES: Prefeitura Municipal de
Jatobá/MA, e RIBEIRO & PASSOS LTDA-ME. OBJETO: Prorrogar a vigência do Contrato nº.
036/2013, referente à Construção de uma Quadra Escolar Poliesportiva coberta com
vestiários no Povoado Cachimbos, zona Rural do município de Jatobá-MA, objeto do
Termo de Compromisso PAC 205029/2013/FNDE, por 180 (Cento e oitenta) dias, com
vigência até 31 de maio de 2019. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e suas
posteriores alterações. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.00 - PREFEITURA; 390.39.00 -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA; 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕ ES ;
02.03.27.812.16.2.012 - Construção e Rec. de Quadras Poliesportivas; 59410 - PAC 2 -
Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013. DATA DA ASSINATURA: 15.11.2018.
SIGNATÁRIOS: Francisca Consuelo Lima da Silva - Prefeita Municipal, pela Contratante e a
empresa RIBEIRO & PASSOS LTDA - ME - CNPJ nº. 41.385.535/0001-05, como
Contratada.

TERMO ADITIVO Nº 011 AO CONTRATO Nº 036/2013/PMJ/SEMEC.
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2013/PMJ
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2013/SEMEC. PARTES: Prefeitura Municipal de
Jatobá/MA, e RIBEIRO & PASSOS LTDA-ME. OBJETO: Prorrogar a vigência do Contrato nº.
036/2013, referente à Construção de uma Quadra Escolar Poliesportiva coberta com
vestiários no Povoado Cachimbos, zona Rural do município de Jatobá-MA, objeto do
Termo de Compromisso PAC 205029/2013/FNDE, por 180 (Cento e oitenta) dias, com
vigência até 30 de novembro de 2019. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e suas
posteriores alterações. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.00 - PREFEITURA; 390.39.00 -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA; 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕ ES ;
02.03.27.812.16.2.012 - Construção e Rec. de Quadras Poliesportivas; 59410 - PAC 2 -
Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013. DATA DA ASSINATURA: 20.05.2019.
SIGNATÁRIOS: Francisca Consuelo Lima da Silva - Prefeita Municipal, pela Contratante e a
empresa RIBEIRO & PASSOS LTDA - ME - CNPJ nº. 41.385.535/0001-05, como
Contratada.

TERMO ADITIVO Nº 012 AO CONTRATO Nº 036/2013/PMJ/SEMEC.
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2013/PMJ
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2013/SEMEC. PARTES: Prefeitura Municipal de
Jatobá/MA, e RIBEIRO & PASSOS LTDA-ME. OBJETO: Prorrogar a vigência do Contrato nº.
036/2013, referente à Construção de uma Quadra Escolar Poliesportiva coberta com
vestiários no Povoado Cachimbos, zona Rural do município de Jatobá-MA, objeto do
Termo de Compromisso PAC 205029/2013/FNDE, por 180 (Cento e oitenta) dias, com
vigência até 31 de maio de 2020. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e suas
posteriores alterações. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.00 - PREFEITURA; 390.39.00 -
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