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PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO nº 89/2022. 
AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Codó/MA torna 
público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para 
registro de preços nº 89/2022, tipo menor preço. objeto: Contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços para organizar, 
divulgar e realizar a VI Feira Literária de Codó/MA – FLIC e VI se-
mana nacional de ciência e tecnologia de Codó/MA – SMCT. DATA: 
27/10/2022 HORÁRIO: 08h:30min (oito horas e trinta minutos). 
EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados 
no endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.
br/18/ e pelo e-mail: cpl2021codo@gmail.com. Informações podem 
ser obtidas na Comissão Permanente de Licitação pelo e-mail: (cpl-
2021codo@gmail.com). BASE LEGAL: Lei n.º 10.520/2002, dos De-
cretos Federais de nº 10.024/2019 e 8.538/2015, da Lei Complementar 
nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 155/2016, e subsidia-
riamente, da Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis. Codó/
MA, 11 de outubro de 2022. Barbara Lethicya Silva Sousa – Secretaria 
Interina Municipal de Educação, ciência, tecnologia e inovação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO A Prefeitura M. de Coelho Neto-Ma, por 
meio da Sec. M. de Planejamento e Gestão, torna público para conhe-
cimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico 035/2022, do tipo menor preço, para Contratação 
de empresa para Aquisição de pneus, câmaras e protetores para aten-
der as necessidades da Sec. M. de Planejamento e Gestão e demais 
secretarias a ela vinculadas do Município, por meio de registro de 
preços, no dia 03/11/2022 às 08h, através do uso de recursos da tecno-
logia da informação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.
br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura. Edital: https://
www.portal decompraspublicas.com.br. Endereço: https://licitaco-
es.Coelhoneto.ma.gov. br/. Esclarecimentos adicionais no Portal de 
Compras ou através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com. Coe-
lho Neto - MA, 10 de Outubro de 2022. Sérgio Ricardo Viana Bastos 
– Secretário M. de Planejamento e Gestão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA 
PUBLICA SRP Nº 001/2022. A Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Coroatá, no uso de suas atribuições, tendo em 
vista o que consta no Processo n° 9289/22, AVISA aos licitantes e demais 
interessados que a abertura da licitação em epigrafe, publicada no DOE, 
do dia 12 de Setembro de 2022, páginas 18 e 19, jornal O Imparcial, edi-
ção do dia 12 de Setembro de 2022, pág 05, com Abertura prevista para 
o dia 13 de Outubro de 2022, às 08:00 horas. FICA ADIADO “para a 
Abertura no dia 14 de Novembro de 2022, às 08:00 horas” motivada 
pela necessidade de alteração do edital e seus anexos, Coroatá/MA, 
10/10/2022, Eldo de Melo Viana, Secretário Municipal de Educação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ESPERANTINÓPOLIS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE.014/2022 
(SRP). O Município de Esperantinópolis, Poder Executivo, por inter-
médio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, torna públi-
co para conhecimento dos interessados que na data, horário e local 
indicado fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo menor preço por item, tendo por objeto a se-
leção de proposta mais vantajosa para registro de preços objetivando 
eventual e futura aquisição de gêneros alimentícios em geral, visando 
atendar as necessidades desta Administração Pública, em conformida-
de com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual 
será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520, de 
2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, à Lei nº 8.078, 
de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 

123, de 2006 e Lei 147, de 2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, 
de 1993 e as condições do Edital a realizar-se às 09:00 (nove) horas 
do dia 28 de outubro de 2022. O Edital e seus anexos encontram-se à 
disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Lici-
tação, na Rua Jefferson Moreira, S/N, Centro, Esperantinópolis – MA, 
horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.por-
taldeesperantinopolisma.com.br. Esclarecimento adicional no mesmo 
endereço, telefone: (99) 98853-8649 e através do E-mail: cplesperan-
tinopolis@gmail.com. ou na página www.esperantinopolis.ma.gov.br. 
Esperantinópolis - MA, 10 de outubro de 2022. Joelson Ribeiro Be-
zerra Secretária Municipal de Saúde e Saneamento Portaria 008/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE.015/2022 
(SRP). O Município de Esperantinópolis, Poder Executivo, por in-
termédio da Secretaria Municipal de Educação, torna público para 
conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicado 
fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔ-
NICA, do tipo menor preço por item, tendo por objeto a seleção de 
proposta mais vantajosa para registro de preços objetivando eventual e 
futura aquisição de gêneros alimentícios em geral, visando atendar as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação, em conformidade 
com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será 
processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520, de 2002, 
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, à Lei nº 8.078, de 1990 
- Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 
2006 e Lei 147, de 2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993 
e as condições do Edital a realizar-se às 11:00 (onze) horas do dia 28 
de outubro de 2022. O Edital e seus anexos encontram-se à disposi-
ção dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na 
Rua Jefferson Moreira, S/N, Centro, Esperantinópolis – MA, horário 
de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.portaldeespe-
rantinopolisma.com.br. Esclarecimento adicional no mesmo endereço, 
telefone: (99) 98853-8649 e através do E-mail: cplesperantinopolis@
gmail.com. ou na página www.esperantinopolis.ma.gov.br. Esperan-
tinópolis - MA, 10 de outubro de 2022. Simone Vargas Carneiro de 
Lima Secretária Municipal de Educação Portaria 002/2022.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE.016/2022 
(SRP). O Município de Esperantinópolis, Poder Executivo, por in-
termédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, torna públi-
co para conhecimento dos interessados que na data, horário e local 
indicado fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo menor preço por item, tendo por objeto a 
seleção de proposta mais vantajosa para registro de preços objetivando 
eventual e futura aquisição de gêneros alimentícios em geral, visando 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do 
edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 
10.520, de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, à Lei 
nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei Comple-
mentar nº 123, de 2006 e Lei 147, de 2014 e subsidiariamente à Lei nº 
8.666, de 1993 e as condições do Edital a realizar-se às 14:00 (catorze) 
horas do dia 28 de outubro de 2022. O Edital e seus anexos encon-
tram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente 
de Licitação, na Rua Jefferson Moreira, S/N, Centro, Esperantinópolis 
– MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.
portaldeesperantinopolisma.com.br. Esclarecimento adicional no mes-
mo endereço, telefone: (99) 98853-8649 e através do E-mail: cplespe-
rantinopolis@gmail.com. ou na página www.esperantinopolis.ma.gov.
br. Esperantinópolis - MA, 10 de outubro de 2022. Écia Lima Carneiro 
Secretária Municipal de Assistência Social Portaria 010/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE.017/2022 
(SRP). O Município de Esperantinópolis, Poder Executivo, por inter-
médio da Secretaria Municipal de Administração, torna público para 
conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicado 
fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔ-
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 STIU-MA  
 Sindicato dos Urbanitários do Maranhão 
 Av. Getúlio Vargas, 1998 – Monte Castelo – 65020.300 – São Luís/MA    
 Fones (98) 3221-1411/3231-5633, 3082-6820/3083-5597 3232-0311 
                  Subsede Imperatriz: Rua Leôncio Pires Dourado, 1313 - Bacuri – Telefax (99) 3525-3275  CNPJ Nº  07.628.399/0001-07 
                   stiuma@uol.com.br   www.urbanitários.org.br   STIU-MA filiado à CUT e FNU 

 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 
 

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO 

ESTADO DO MARANHÃO - STIU/MA, através do seu presidente, no uso de suas 

atribuições estabelecidas pelo estatuto e pela legislação vigente, convoca os 

trabalhadores da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A, para 

participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 18 de outubro 
de 2022, nas Sedes das Unidades Comerciais e Técnicas em Bacabal, Imperatriz, 
Pinheiro e Teresina, esta em substituição à Cidade de Timon que era a sede da 
regional e, no dia 19 de outubro de 2022, em São Luis, na sede da empresa no 
Altos do Calhau, em primeira convocação às 08 horas e, em segunda convocação às 

08 horas e 30 minutos, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Aprovação da 

Pauta de Reivindicações para o Acordo Coletivo de Trabalho 2022/2024, a ser firmado 

entre a Equatorial Maranhão e seus respectivos empregados e empregadas 

representados por este Sindicato; b) Autorizar a Diretoria do Sindicato dos Urbanitários 

do Maranhão - STIU/MA a negociar o ACT 2022/2024, ou frustradas as negociações, 

instaurar dissídio coletivo; c) Instalação da Assembleia Geral Permanente até o final das 

negociações; d) Deliberar sobre o direito de greve, conforme Lei nº 7.783/89; e) 

Aprovação da Contribuição Assistencial para fortalecimento da Entidade Sindical, na 

forma como prevê o art. 513, letra “e” da CLT, art. 8º, inciso IV da Carta Magna e art. 4º, 

letra “d” do Estatuto do STIU/MA; e, f) Outros assuntos de interesse da categoria. 

 
                              São Luís/MA, 15 de outubro de 2022. 

  

 
Fernando Antonio Pereira 
           Presidente  

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura M. de Coelho Neto-Ma, por meio da Sec. M. de 
Planejamento e Gestão, torna público para conhecimento dos 
interessados que fará realizar licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico 035/2022, do tipo menor preço, para Contratação de 
empresa para Aquisição de pneus, câmaras e protetores para 
atender as necessidades da Sec. M. de Planejamento e Gestão 
e demais secretarias a ela vinculadas do Município, por meio de 
registro de preços, no dia 03/11/2022 às 08h, 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.portal decompraspublicas.com.
br.Endereço: https://licitacoes.Coelhoneto.ma.gov. br/. Esclareci-
mentos adicionais no Portal de Compras ou através do e-mail: 
cpl.coelhoneto.ma@gmail.com. Coelho Neto - MA, 10 de Outu-
bro de 2022. Sérgio Ricardo Viana Bastos – Secretário M. de 
Planejamento e Gestão.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO PÚBLICO 
MUNICIPAL DE SÃO LUÍS – SINDEDUCAÇÃO, pessoa jurídica 
devidamente registrada, CNPJ 05.642.608/0001-33, com sede na 
cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida 14, n. 46, III 
Conjunto da Cohab Anil, CEP 65.076-270, representada neste ato 
pela Presidente, Srª Regina Sheila Bordalo Martins, convoca os 
professores da rede pública municipal de São Luís - MA para parti-
ciparem de Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 
21 de outubro de 2022 (sexta-feira), no Salão Mezanino do Hotel 
Abbeville, localizado na Av. Castelo Branco, nº 500 - São Francis-
co, em 1ª convocação e a partir das 17h30min em 2ª convoca-
ção, com qualquer número de professores (as) presentes, para 
tratar da seguinte pauta: 01 – Informes; 2 – Posicionamento do 
Sindeducação para o segundo turno das eleições presiden-
ciais; 3 – Discussão sobre a Política de Recursos Humanos 
da Secretaria Municipal de Educação (Semed). A participação 
com direito a voz e/ou voto será garantida a todos e todas que 
participarem da assembleia de forma presencial. As deliberações 
tomadas nesta assembleia prevalecerão para todos os fins de di-
reito, e a ela se vinculam os (as) trabalhadores (as) sindicalizados 
(as) ou não à entidade sindical.

São Luís (MA), 15 de outubro de 2022.

 
Presidente do SINDEDUCAÇÃO

Visando conscientizar e 
auxiliar a população, a 
Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Social 
(Sedes), por meio da 
Secretaria Adjunta de 
Segurança Alimentar e 
Nutricional (Sasan), promoveu 
nessa sexta-feira (14) ações 
nos terminais de integração da 
Cohab e do São Cristóvão e no 
Orienta Consultoria. 
Nos terminais foram 
realizadas avaliações 
nutricionais, degustação 
de receitas com alimentos 
reaproveitados integralmente, 
testes de glicemia e aferição 
de pressão arterial. A iniciativa 
foi efetuada por profissionais 
de nutrição da Sasan, do 
Banco de Alimentos e da 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES), parceira da ação. 
Para a secretária-adjunta 
de Segurança Alimentar 
e Nutricional, Lourvídia 
Caldas, a realização de ações 
como essa contribuem com a 
redução da fome no Estado. 
“Estamos em mais um dia 
de programação com toda a 
nossa secretaria empenhada 
em proporcionar melhor 
acolhimento e informação 
à nossa comunidade. 
Seguimos com nossos 168 
Restaurantes Populares, o 
Banco de Alimentos e duas 
Cozinhas Comunitárias que 
levam alimentação digna à 
inúmeras famílias, por isso 
a importância de ressaltar 
essas questões alimentares 
à população. Ver os frutos 

dessas ações é muito 
importante e gratificante, pois 
seguimos com a certeza de 
que estamos no caminho certo, 
disse.  
Houve, ainda, a execução 
do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE) 
e Alimenta Brasil (PAB) na 
modalidade leite, em parceria 
com as Secretarias Municipais 
de Agricultura, Pesca e 
Abastecimento (Semapa) e de 
Segurança Alimentar (Semsa), 
no município de São Luís. 
Na oportunidade, também foi 
realizada uma palestra sobre 

a importância da inclusão 
da agricultura familiar no 
fornecimento dos Restaurantes 
Populares. 
Finalizando o evento, ocorreu 
a premiação de alunos inclusos 
no programa de implantação 
de hortas nas escolas, como 
forma de enfrentamento 
da insegurança alimentar, 
promovido pela Secretaria de 
Estado da Educação (Seduc).  
A aluna Ana Letícia Chaves 
foi uma das participantes 
premiadas da gincana e 
frisou a importância dessa 
iniciativa. “O programa 

começou sendo uma proposta 
de eletiva para os estudantes 
e acabou gerando comoção 
por toda a instituição, que se 
engajou bastante. Fico feliz 
por ter aprendido bastante 
e ter consciência sobre uma 
alimentação boa e nutritiva”. 
A Sedes finalizará a 
programação na Praça 
Benedito Leite, durante a 
Feirinha São Luís, com um 
momento de panfletagem, 
avaliação e orientação 
nutricional neste domingo 
(16), em alusão ao Dia 
Mundial da Alimentação.

Sedes realiza ações alusivas à 
Semana Mundial da Alimentação 
nessa sexta (14)

Programação contou com premiação de alunos inclusos no programa de implantação de hortas nas escolas

O Instituto de Promoção 
e Defesa do Cidadão e 
Consumidor do Maranhão 
(Procon/MA) notificou o Banco 
do Brasil. A instituição deverá 
apresentar, no prazo de cinco 
dias, justificativas para as falhas 
no aplicativo relatadas por 
consumidores nessa sexta-feira 
(14).   
“Uma vez que este é um 
serviço essencial disponível aos 
consumidores, ele não pode ser 
oferecido com instabilidades, 
pois isso configura uma falha 
na prestação do serviço, o que é 
tratado pelo Código de Defesa 
do Consumidor e que enseja a 
responsabilização do fornecedor 
pelos eventuais prejuízos que 
possa causar aos consumidores”, 
explicou o presidente em 
exercício do Procon/MA, 
Ricardo Cruz.   
De acordo com os relatos 
feitos ao órgão, o aplicativo do 
banco, utilizado para transações 
financeiras e consultas, não 
estava disponível para operações, 
além disso, segundo as 
reclamações, não houve qualquer 
aviso prévio de manutenção. 
Com a notificação, o órgão de 
defesa abriu uma Portaria de 
Investigação Preliminar (PIP).   
“Abrimos essa investigação e 
agora, após notificado, o banco 
deverá prestar esclarecimentos 
sobre as falhas apontadas, sobre 
a existência de informação 
prévia aos consumidores 
acerca de uma possível 
manutenção, esclarecimentos 
sobre as providências que estão 
sendo ou que serão tomadas 
para solucionar esse tipo de 
problema, bem como sobre a 
forma como se darão os reparos 
aos consumidores prejudicados”, 
completou Ricardo. 

Banco do Brasil 
é notificado 
por falhas em 
aplicativo

DIVUGAÇÃO
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AVISOS DE RETIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas - MA, através da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento, Infraestrutura e Finanças, torna público para
conhecimento dos interessados, que identificou junto ao contrato e extrato do contrato,
do dia 21 de setembro de 2022, página 235, seção 03, um erro material na numeração do
termo. Onde se ler "contrato 001.2022.029.2022; leia-se: contrato 004.2022.014.2022.

Bom Jesus das Selvas - MA, 14 de outubro de 2022.
CLÁUDIO JOEL DA SILVA COITES

Secretaria Municipal de Administração

A Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas - MA, através da Secretaria
Municipal de Educação, torna público para conhecimento dos interessados, que identificou
junto aos contratos 002.2022.029.2022 e 003.2022.029.2022 e extrato dos contratos, do
dia 21 de setembro de 2022, página 235, seção 03, um erro material na numeração do
termo. Onde se ler "contrato 002.2022.029.2022 e 003.2022.029.2022; leia-se: contrato
005.2022.029.2022 e 006.2022.029.2022.

Bom Jesus das Selvas - MA, 14 de outubro de 2022.
ELIANE LOPES COELHO CAVALCANTE

Secretária Municipal de Educação
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 39/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME/MA, por intermédio 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, objetivando o Registro
de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de
serviços continuados de locação de veículos com e sem motorista de interesse do
município de Centro do Guilherme/MA, em conformidade com as especificações e
quantidades constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Edital a ser realizada em:
26/10/2022, às 11:00hs, através do Portal de Compras: https://licitanet.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 Guilherme/MA, bem como, poderão ser solicitados
através do e-mail: licitacao.centrodoguilhermema@gmail.com.

Centro do Guilherme - MA, 10 de outubro de 2022.
PEDRO SILVEIRA

Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2022

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 035/2022, do tipo menor preço, para Contratação de
empresa para Aquisição de pneus, câmaras e protetores para atender as necessidades da
Sec. M. de Planejamento e Gestão e demais secretarias a ela vinculadas do Município, por
meio de registro de preços, no dia 03/11/2022 às 08h, através do uso de recursos da
tecnologia da informação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo
presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura.

Edital: https://www.portaldecompraspublicas.com.br.Endereço:
https://licitacoes.Coelhoneto.ma.gov.br/. Esclarecimentos adicionais no Portal de Compras
ou através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com.

Coelho Neto - MA, 10 de Outubro de 2022.
SÉRGIO RICARDO VIANA BASTOS

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

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATO Nº 199/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, Valor R$:
443.022,25 (quatrocentos e quarenta e três mil vinte e dois reais e vinte e cinco centavos),
CONTRATADA: KASSIO RAFAEL MONTEIRO DA SILVA - ME inscrita no CNPJ:
14.123.833/0001-54, MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 015/2022 - SRP AMPARO LEGAL:
Lei Federal n° 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 12
(doze) meses.

CONTRATO Nº 200/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, Valor R$:
44.438,86 (quarenta e quatro mil quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e seis
centavos), CONTRATADA: KASSIO RAFAEL MONTEIRO DA SILVA - ME inscrita no CNPJ:
14.123.833/0001-54, MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 015/2022 - SRP AMPARO LEGAL:
Lei Federal n° 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 12
(doze) meses.

CONTRATO Nº 201/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, Valor R$:
265.041,00 (duzentos e sessenta e cinco mil quarenta e um reais),, CONTRATADA: KASSIO
RAFAEL MONTEIRO DA SILVA - ME inscrita no CNPJ: 14.123.833/0001-54, MODALIDA D E :
Pregão Eletrônico nº 015/2022 - SRP AMPARO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e suas
Posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

CONTRATO Nº 202/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, Valor R$:
598.227,50 (quinhentos e noventa e oito mil duzentos e vinte e sete reais e cinquenta
centavos),, CONTRATADA: KASSIO RAFAEL MONTEIRO DA SILVA - ME inscrita no CNPJ:
14.123.833/0001-54, MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 015/2022 - SRP AMPARO LEGAL:
Lei Federal n° 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 12
(doze) meses.

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATO Nº 191/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis e
derivado de petróleo para Secretaria Municipal de Administração,, Valor R$: 1.486.012,50 (
hum milhão quatrocentos e oitenta e seis mil doze reais e cinquenta centavos),,
CONTRATADA: GÁS DO SERTÃO LTDA, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 00.870.827/0001-56,,
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 017/2022 - SRP AMPARO LEGAL: Lei Federal n°
8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

CONTRATO Nº 192/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis e
derivado de petróleo para Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUND E B,
Valor R$: 418.150,00 ( quatrocentos e dezoito mil cento e cinquenta e reais),,
CONTRATADA: GÁS DO SERTÃO LTDA, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 00.870.827/0001-56,,
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 017/2022 - SRP AMPARO LEGAL: Lei Federal n°
8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 12 (doze)
meses.

CONTRATO Nº 193/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis e
derivado de petróleo para Secretaria Municipal de Educação, Valor R$: 1.486.225,00 (
hum milhão quatrocentos e oitenta e seis mil duzentos e vinte e cinco reais),
CONTRATADA: GÁS DO SERTÃO LTDA, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 00.870.827/0001-56,,
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 017/2022 - SRP AMPARO LEGAL: Lei Federal n°
8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 12 (doze)
meses.

CONTRATO Nº 194/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis e
derivado de petróleo para Secretaria Municipal de Assistência Social, Valor R$:
39.450,00 ( trinta e nove mil quatrocentos e cinquenta reais),, CONTRATADA: GÁS DO
SERTÃO LTDA, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 00.870.827/0001-56,, MODALIDADE: Pregão
Eletrônico nº 017/2022 - SRP AMPARO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e suas
Posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2022-CPL

O Município de Feira Nova do Maranhão - MA, por meio da Comissão
Permanente de Licitação - CPL, torna público aos interessados que, com base na Lei n.º
10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 004/2021, da Lei Complementar n.º 123/2006
alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e
de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar às 10h30 (dez horas e
trinta minutos) do dia 28 de outubro de 2022, licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo menor preço, tendo por OBJETO: Contratação de Instituição
Financeira, doravante denominada BANCO, para centralizar e processar os créditos da folha
de pagamento dos servidores da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão - MA e
suas Secretarias, incluindo seus servidores ativos, efetivos, contratados, comissionados e
concessão de crédito consignado em folha de pagamento em conformidade com o Termo
de Referência anexo a este edital. O presente Pregão Eletrônico será realizado em sessão
pública, por meio de sistema eletrônico, no portal www.comprasfeiranovama.com.br.

OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados nos dias de expediente das 08h00min às 12h00min, na Comissão Permanente
de Licitação - CPL, situada na sede da Prefeitura Municipal, à Praça Central, Centro, Feira
Nova do Maranhão - MA, bem como no site da Prefeitura Municipal:
https://feiranovadomaranhao.ma.gov.br, onde poderão ser consultados e obtidos
gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou e-mail:
cpl.feiranovama@gmail.com.

Feira Nova do Maranhão - MA, 13 de outubro de 2022.
LUIZA COUTINHO MACEDO

Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2022

A Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim/MA, por meio do Secretário
Municipal da Receita, Orçamento e Gestão, torna público aos interessados que fará
licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, em
regime de empreitada por preço global, tendo por objeto o 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 está prevista para o dia 31 de outubro 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.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, 14 de outubro de 2022.
LUCIANO DA SILVA NUNES

Secretaria Municipal da Receita, Orçamento e Gestão

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº: 2022.09.14.0040
Interessado: Secretaria Municipal de Educação- SEMED
Objeto: Locação de imóvel para funcionamento da UEB SANTA CLARA
RATIFICO a Dispensa de Licitação nº 036/2022, referente ao Processo Administrativo nº
2022.09.14.0040 para aquisição do objeto abaixo descrito, com fundamento no art. 24,
inciso X, da Lei 8.666/93, para a pessoa física, e após a certificação dos documentos de
habilitação, conforme consta nos autos.
ITEM: 1
QUANTIDADE: 12 meses
VALOR TOTAL: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)
RATIFICADO PARA: MARIA LUIZA PEREIRA MATOS- inscrita no CPF: 638949633-8
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