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AVISO De LICiTAÇiO DESERTA

CONCORRÊNCIA PUBUCA N» 6/2021

A CüiriisjStj Pf.''manenle de UciCdçáo cciir^a uublica ao;> 'nrefesaadu'. Qvíe e"i

seasâc fÊa[i;tfda no dia D? de owtwhro de ?Ü21 l>i 09h Inove hcirasí, na modalidade

PREGÃO ELETRÔNICO 006/.'031, lendo uofno OBJETO CONTHAtACAO DE EMPRESA

ESPECIAUZADA PARA EXECUi;ÃO DOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E AMPlIAÇAO DE

QUADRA ROLIESPORTIVA NO BAIRRO SEBAETlAO REGIS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ

- MA EM CONEORMIDADb COM O CONTRATO DE REPASSE N» 902Z75/Z020

MCIDADANJA/CAIXA Pela inaviLIêncIs de pioposlas, o Preiidente da Uiiniesâo

Pornianente de liiiHdd declara "DESERTA A tiCITAÇAO.

ERANCISCO SENA LEAL

Piaaidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONÇÃO

eXTRATO t>e DISrSATO

Termo 6o Dislrato Oo Conlfaw i;ú70914 / 2021, Adm. nV 02804lAòí» f ?02l.

Pre^o £ietrôiii£0 SPP n'<' 04A/2021/CCI PAKTCS: ̂ unQu Mgitadpa» OC Sauúfi • FMS. « e
«npresa FMFT JNSTíTUTO - Fi«m. inscrita fKi CNPj n« 32.626.?dJ/OOÜl-6a Objeto Fica
Rescindido o contraio de fuiura e eventual coritratacao de empfâsa para prestação do
^prviços de r&alizaçáo de estuoo crcntifico baseado no gijia oxionai de vtfiISnoa

epidernrotógiea, vUando rnonllorar a ocoriêncja das ̂ 9 doenças reiaeioriâdas no guia, com
foco piifKipal em Covld-15, con^ apiicoçdo de e*anies laboi'3lonais eni dorrucliio jHome

Carej a sJ>rpni rii>'v mnindnres da cidade i«*iatoria dv ronciiisâo impieCso «•
asstnado por todos os responsáveis técnicos e disponibiluado em site na internet cam
acesso por meiu dt* e senha poe permita fUirar o conteúdo por sexo. «dade a cor |;t
devendo estar incluso hospedagem e demais taxas referente ao banco de dados pelo

pexiúdo OG um ano e iodo o ístudo Cientifico deverá ser entregue por meio de mídia
digitei, visando suprir a demanda da Secretati.* Mutni.fpal iJe Saúde, oriundo dt> Controto
r)B 12070914/2021, Processo Adm. ns 023041406/2021, Pregão Eletrônico SRP n«

014/2021/CCL Do Fundamento Legal: A r^sílsiu tem por tundarnpnift o mcSso I, do A»t 79
da Lei Federal ns 3 666/93 e alterações posteriores Da Justificativa. Por raiões de
interesse público, confornre se fundamenta r^o art. 79, inc. l da Lei nt â 666/93 Dos Efofios

da flesdsão: CIpera seus eleitus a partir d« sua assEtuiura Da Publicação: Correrão por

conta do Municibin dc Monçãú/MA, Do Foro Cidade e Comarca de MonçSo/MA. Data da
Asanilutâ. W/lO/2021.

EltTRATO DE TUMO OE ADITIVO

ir TERMO DF ADiTiVO, Cdntrato n" 15060203/2021. Processo 052.02/2020, Pregão

Presencial SRP n® 02/2O2i;CCL BARTPS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS t
PUNÜAMEFfTO, CNPJ. 06 190.243/0001 16 e W W COMÉRCIO £ SERVIÇOS LIDA ME,

CNPÍ. 26.837.971/0001-99 Objeto: accscirrio de 25K sabre o valor contraiuAl otiginaT,
furvddmentdçlo legal: arl S7. ir'(l»p li e c/c art 63. mciso l, alínea "b" e da Lei
8,666/93. Ass : 04/10/2021. AMPARO LtlàAL Let Federal n« 8.666/1993

EiFTRATO OE CONTRATO H» 06100304/2021

Processo n» 2704020Ü5/7021. Pregão (Ve«.errcjal SW n« Dlü/7075/CCl. Contíalante: FMS
Contatada M ÜA C G. C CARf^ElRO £ CIA lTDA • ME (CNPJ: 28 ÍSP-Kre/OOOI-Aí} ObfPiô
futura e eventual coritrataçao de empresa espenairtada na nre^laçãci de serviços bãra
confecção de próteses dentérras. com ontregd parcelada, visando atender ar necessrtíãdcs
da Secretaria Municipal de Saúde Fursdamento legai parágrafo único, do art 61, da Ler nT
8.666/93. Dotação fiCha S2D 02 13 10122 0119,3041.00003.3.90.39.00 nutres s^viços de
terceiros - Desso;^ jundlCPi Fiçh<« S64 02 13 10,301.0119.2046.00003 3.^.36,00 nui'os
suíços cte terceiros pessoa Irsiia. Valor toiai: RS 46.3lS.00 Asf 06/10/2021 Vigíncfa,
âW 31/13/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

AVISO 06 HCITAÇAO
Pftral^O ELTÍRÒNICD SRP N* 012/2021/PMPUCPi

PROCtSSO ADMINISTRAI IVO N^ 1932/2021

O Município de Paço dc Lumiar- MA através d?i Secrotaria Municipal de- Administração e
Finanças, por mtermédio dd PregOGiro Ofiridi deste Município, designado através da
Portaria rrt 43 de 01 dc janeiro de 2021, com base na Lei n^ 10 520/02, Decreto rrv
10.024/2019, Decreto Municipal m« 3.3S6/2019. Dei reto Mur>.rjb«»l n' 3S14/2021, Le» n?
123/2006. com aplicação subsidiária ás dispdsiçdes da Lci 6,666/93 e demais legls<açôe$
aplicáveis, comunica aos inturcssados, gue a licnaçJo na modalidade PiCgão Clctrôritco. sob
9 n* 012/2021. pelo sistema de REGISTRO DF PWfÇOS do tipo MENOR PREÇO RO» ntw, n®
modo de úitputa ABFRTO-FECMADQ, sob a regime de execução indireta EMPREITADA POR
PRÉÇC UNITArio, para futura e eventual coruraração de empresa espeaahíada em
Fomecimefito e insislaçào de sinalização viána de t'6n>ito n© mutuclpio de Faço do Lunuor
• MA, observando as condiçdes e especiFicaçútis constantes nc Editai, marcada fdta o
11/10/2021 as 10:00115 fd REMARCADA para o dia 26/10/2021 às iD.OOhs. em virtude de
o die 11/10/2021, designado para abertiirv das propostas de preços, ser considerado Ponto
Facultairvo nos orgãos da Administração Publico Direta c indireta desta mumopalIdade,
conforme Decreto nS 3 638, de 05 de outubro dv 7071, 4 presente remareação esta
fündamaniada no item 29.6 do editai, visando â exi^cução do obtero aoma descrito.
Poderão participar deste Pieg&o Eieliònico as empresas que apresentarerrE ioda J
documentação por ela exigida para o respectivo cadastramenro junte ao Banco do Brasil
S.A, INÍCIO DA SCSSAQ OE DiSPLfTA OE PREÇOS ÁS lObCOmin do dia 2b de ouliibrc; d«
2021. LOCAL www,iicitâcoe5-e com.br, acesso identificado no link - "licitações".

Para todas as refcrôncias de tompu so^d observado o horáriu de Srasílid (DF).
A íntegra do edital poderá ser obtida atravcs do site arinva ou endeieç*! eletrCintco
www.pacirfDlunMar.ma.gov br ou rva sede da PRFFEITIJRA MUNICIPAL DE PAt;0 DO

lUMiAR, situada na Rodovia MA ?0I, Centro Administrativo, Tambau. nv i6. Vila Nazaré
CÉP n« 65 IBúOOO, Paço do Lumiar, Maiannão, Drôsú, um dias uteis. dc segunda a

das 08-O0h>N av U:00t>5 ou através do e-niaif- liciutcao^pacodulumia'.nia.gov.br

informações pelos telefones: f98) 9a332<9393 e |98] 99231-9026

Paço do Lumiar. 6 de outubro de 2021.
RfCKSON SOARES DOS SANTOS

PregMiro

em UMí^Tp-u piW i#i ««'ififadw "eeniifrw qffví*i-o

r>np >" «DV ii^ni mN Ot < i CB'dDc

ISSN 5677-7069 NP 192, séKta feirâ, 9 de outubro de 2D21

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

AVISOS OE UCrTA(AO

PRECiO EUTRÔNICO N» 10/2021 • SRP

Pfwesso Administrativo n' 3010 2006 1D/2D21.
A Prefeitura Municipal de Rcms/MA realizará licitação da Tomada de

Preços acima, ün tipo Menor Pn^ço por lterr> O9JET0 contratação dO Otnprosa o
fornecimento de gases medicinais trccarga) e olindrosívasilhame) .porá sçfcnder as
pece$sidatía« cl«i Secretaria Muiircir>ai de Saúde, em ronrormidade com o Tecirip de
Referencra disposto no Anexo i do edirsi. Dara da Si«>.sãu: 21/10/2Q21. Hordrid: 09:00
hõrds.

PREGÃO EinRONlCO N« 11/2021 • SRP

Processo AdmmiStraUvo n® J01D20Ü8 U/202J

A Prefeitura Myrxicipal ãe Pastos Bons/MA realizara licitação da Tomada de
Preços acima, do tipo Menor Preço par liem. oSiEiD contratação de empr^ para o
fornecimento de orútesev dentárias para atender as r>e€e>sidades da Secretaria Municipal
de Saúde. cii> conlormidade com o Tcnnc de Rcforencia dtsposto no Anexo I do editai.
Data da Sessão: 21/10/3021 Hotano 10:00 horas.

PREGÃO ELETRÔNICO N<i 12/2021 • SRP

Processo Administrativo n« 3010.200812/2021
A Prefeitura Municipal de Pastos Bons^^MA realizara hoiação da Tomada de

Preços acinvá, do Tipn Mt-nor Preço per Item. OBJETO õbjetivarfo a contratação de
empresa para o fornecimento de combustíveis diverios para atende' t>i neceãsádadei dat
Secretarias MuriCipais. em conformidade ccm o Ternso de Referencia disposto no Arseze I
do edititi Dala da Sessão 2I/1D/2021, Mmário* 14:00 boi-as.

PREGÃO ELETRÔNICO N« 13/7021 - SRP

Processo Administrativo nV 301Ü 2ÜÜ8.U/707L

A Prefeirura Municipal de Pastus Boits/MA realizará licitação da Tomada de
Preços acima, do tipo Menor Preço por Item OBJEtU: contratação de erispress para o
fometimentc de gas de cozinha cipo gip 13 iiiros para atender oi necessidades das
Secretarias Munv.fpars, om conformidad** r.om o Termo df Referencio disposto no Anexo i
do rfital. Data da Sessão 21/10/2021 HorrVio 16:00 horas.

As sessões serio realizadas na saia da CPI. sito a Av. Domingos Sertão, N*
l.OüO. fiairco São Jose, CEP 65 8704)00. Pa^os Sons/M A, onde serão recebidas as
propostas de preços e habilitações. Base Legal: Lei n« 8 666/93 e alterações. Leis
Comelemelitarei n* L23/20O6 e n» 147/2014. e as condições do Edrtal.

Atendendo 43 recomendações sanitárias a sessio ocorreiá em local aberto e
areiado, com & devido distanciamento de cada participante durante a sessão, com
obrigarei ledade do uso de mascaras, luvas e o porte individual de álcool e demais nens de
proteção neceSsarla. Os Editais estão ã disposição dos mtefessados no endereço citado
para lon^ulras graiullas ou aquisição imprft&sa rnediante pagamento de DAM, de 2' â 6*.
oas 08:00 às 12:00 horas. Maiores esclarecrmentos através do emafJ-
cpipa^tuibonsnia^gmail.com

Pastos Sons-MA, 4 de agosto de 2021.
GÊIIA MELO CARVALHO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAIVA

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N« 2/2921

A Prefeitura Municipal de Peni)lvA/MA por mr-io da Comissád Permanente de
Liciijçâa-CPL, ton«a publico aos interessados quc realizara rw dia 04 de novembro de 2021,
ás 09.00h (horário local), na CPL, a abertura dos Envelopes da Chamada Pública ne
02/2021, objetivando ^ aouiâiçãa de Gêneros Alirnentlriof da Agricultura Familiar e do
empreendedor Pamiliar Rural ov svas Organizações, para atendimento eõ Phograma
Nacional de Alimentação Eseelar-PNAE, objeto Oo Processo Administrativo nP 01/2D21-
SEMEO e na legislação pertinente. A entrega dos enveirpei poderá ser feita na período de
U/10 a 03/11/2031, no norárip das Oã.Oúh ás 12.D0h O Edital está À disposição dos
inieressados no portal da transparência (vvww.transparerw:fa.Denaiv4.ma.gov.bf) ou na CPL
na hiiráno das D8C(Hi às i3:00h, onde poderão ser coMsullados e obtidos
graiuitamcncf;

fienalvd/MA, ? de outubro de 2D2I.

FRCUD NORTOfg fvtOREIRA 005 SANTOS
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL OE PRESIDENTE VARGAS

AVISO DE UCriAÇAo
PREGÃO ELETRÔNICO N» U/202L

O Pregoeiro O0ciai da Prefeitura Municipal de Presidente Vargas, Estado do
Maranhãcj, toma publico, para conhecimento dos interessados que fará realltar, sub a
égide da Lei n.s lD.520/02, Decreto 10 024/2019 e subsidianantente as disposições da Lei
n.v 8 66b/9? e suas alterações posteriores, , considerandci a Lei Municipal N' 345/2021.
ilcllaçSo ri« modalidade Pregão Eletrônico, ilo tifio rrn-nor preço of>r item cujo objeto ê a
Contratação dc empresa para forneaimenlú do Kit Gestante pai a atender as necoasMadcs
da Secierana Municipal de Assistência Sctisl de Presidente Vargas-MA, que será realizada
no riie 2) dp outubro de 2021. y 09 00 horas Iborárui oe Brasília), através rto uso de
recursos da tecnologia da irtformaçSo. site htlps//www portaídeccniprdspubllcas,com.br,
»cndo presidida peio Pregoeitd desta Prefeitura Municipal, na >aia da Comissão
p,.rmanenre d" ucüaçftti. situada na Av Pir> Xi». N* 2o, Centro, Presidente Vargas-MA. O
rfiial e seus anexos encontram-se dí&ponivois no endereço eletrônico úo Portal de
Cumpras Publicav em httpsiZ/www.oorealdecompraspublícas corn.br, no Sacop/TCE ou
através do e-mail cplpreskieritevargasúpgmail cuni Esdarft.irnentus «dlcionais no endereço
pleironlcD https.//www.portild«comprâspubiic3s.ioni br, das 08 00 as l2:ÔOhs.

Presidente V^rgas/MA fe de Outubro de 2021.
RAVn DO NASCIMENTO RCl5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO BERNARDO

AVISO DE UCfTACÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N» 38/2921

Repi'ti<áci

A Pregoeirj OficMI dá Prefeitura Muiiirip,ii de Sáo Bemardu. Estado do
Maranhão, toma público, para conhccniiãnio dos interessados que fara realizar, sob a
eglde da lei n ̂  ]0 S20/02, Decreto n.^ 10.024/19 e srfsidianamcnte as disposições da Lei
n* 8.666/93 p tuas alterações posteriores, licitação r..< m-odalldade Pregão bletrònico com
rírgictro de preço dõ tipo menor preço due tc-m oor objeto Contratação de empresa
especializada em prestação de serviços de projetos pedagogjcos. com Instalação de
software e com ferramerrtas tecnológicas paiá automatização dos processos executados de
fcrrpâ manual pára atendimento da Secretana de Educação üa Prefeitura Municipal de São
Bemardo/MA, o certame se realizara no dia 21 de outubro de 2021, as Ú9'00 horas
{horário de Brasília), através do uto de rerurvus da tKcnoiog'a Od informação, site
https.//www porraldecompraspobiifBS.ccm.br. sendo piesiOrda pela PrtgqeJra desta

I



SFATA- FEÍUA. U8 - OITI BRO - 2021 D.O. PliBl.lCAÇÓFS DE TERCEIROS

cijs (.'ít.ibclociJas iK-slc r.JiLil L' si;u>. jticxus. A rcaU;';ii;àii dn vCilj-

mc está prevista para e dia 21 11>'2021 à> iOtOOlis ihunirio loeali. ü
reeebimento das propostas, abertura e disputa de pregos sciá exclu
sivamente por meio eietioriui. no citdeieço: www.liciiaiiel.mn.bi -

Prefeitura de Olho d' '\yuii das Conlius -M.A. O edital eompieto eslii
a disposição dos interessados nos sites: www.Djhodauuadaseuiihas.

ma.{iov.br. Eselareeiinciilos adieumais poderão ser obtidos através do
e-mail: cplodclít.ginail.com. Prejjoeiro OKciai: EVANDRO SOl.SA

BARBOS.\. Olho dhÁjiiia das Ciinlius 'MA. 1)6 de outubro Je 21121.
EVAbiDRO SOUSA BARBOSA Pre^oeiio Oüeia).

RE.AVISO DE LICITAÇ.ÀO TOMADA DE PREÇO .S." I1.'2U21.
A Prefeitura Municipal de Olho D'Âtíiia das CunhasMA. CNPJ:
Ü6.Ü14.(X)5 01X11-50. torna público ptira eonheeinteiUi> do.s iiileiessados

que rcalUará licitação tu ink^talidade Fornada de Prego ti."' I l .'2l)21. ob
jetivando 3 C ontratação de empresa especiaii/ada na piesiaçào de ser-
vigos de nianuieiicãii e liin|5e/u de pogos com repo-sigão de pegas e

bombas no inunicipio de Olho D'ái:ua das C""unhas, nos termos Ja Lei
íi.666'93 e demais alleragòes. a reali/ar-se no dia 26/11) 2021 às U'):30
horas, LtXFAL DE RE.AL.lZACiÂO: Rua João Pessoa n" 56 - Centro
Olho DFÁgua das Cunhas MA. onde poderão eonsuliar ou solicitar o
edital e seus aiie.xos graluitanwnle. em liorátio comercial dus ()X:t)Oh
às 12:í)0h no site da prefeitura, www.olhodaguadaseuiihas.ma.gov.br

e mais informagòes nu t-mail: epiodcjt gmail.eom. Olho D'Agua
dasCanhas MA. 05 de .nilubrode 2021. .lOEí. .MHIKHTS SILVA,

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇ.ÀO

PREFEITUR A MUNICIPAL DF. PASTOS BONS - M A

AVISO DE LICI lAÇ.ÂO. PREGÃO KEIVI RÒMCOi \"0l0/202i -
Sl-S I EMA DE REGISTRO DE PREÇOS Proees>o Adraiiiistiail-
vo n" 31)1 (i.2l)0S. 10 2021. .A Picfcilura Municipal de Pastos Bons-

MA. através da su.i Pregoeira. toma piiblieo para eonlieeiiiieiito dos
inleres.sados que esta realizando lieilagão na modalidade Pregão, na

forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Prego por Item, objetivando a
contraiaglo de sunpresa o fornecimento de gases medicinais(recarga)
e cilindrobl vasilhame) para atender as necessidades da Seetetarla Mu

nicipal de Saúde, em confonnidade com o Termo do Reléiencia dis
posto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em con
formidade com a Lei n" 10.5201)2, Decreto Federal n" 10.024/2019.

Deeieto Municipal n" ÜIX>,202!. de 04 de janeiro de 2021, l.cis

eoiriplemeiuens n" 123/2006. alterada pela Lei n" 147/14, Dcereio
Federal n" 8.538/15 c altevagòes e subsidiariumente no que couber
as disposições da Lei n" 8.'>66/93 e suas alteragões e tus condigòes
do Edital j realizar-se à.s 09:00 lioras do dia 21 de Outubro de 2ü2l. A

sessão publica dc julgamento será realizada clctronicainentc no site hi-
íps'//www.bbmnctlicitacoes.com.br no dia e horário marcados, ü Edital
está disponibiiizadiv, na inicgia, no endereço eletrônico: hrtps:"wvvw.bb-
mnetlicitaeoes.com.br, através portal de iransparéncra do município no

endereço http./ puslusbons.nia.gov.br'. bem como no sistema virtual do
Tribunal dc Contas do Estado do Maranhão nu enderego luios: . ww\v6.

tee.ma.cov.bi/sacoP'inuralsÍTe,'nniral.7ul. e lainbém poderá ser consulta

do e obtidos na saki da Comissão Permanente de Liciiaçào-CPL. locali
zada no Prédio da Prefeitura na .Av. Domingos Sertão. N" iOtX), Bain-o
São José. Pastos Bons,MA, de2'a o", das l)S:iXi ;is I2;0(> horas, pudcnrio

ainda ser solicitado através do F-mail: cnInaslosbonsmaiVi emiiiLcoin.

F-sclarecitnento adicional no mesmo cnderego e c-muil citados c no
níimero pnn isorianicntc ' 55 98 096027994. Pastos BtmsjMA). U6 de
Outubro de 2021. Geila Melo Caivalho - Preguei ra.

AVISO DE LICITAÇ.ÃO.PREG.ÃO ELETRÔNICO: N''Ü1I/2U2I
- SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS- Processo Administra

tivo n" 3011).2(11)8.1 I 2021. A Prefcitiu-a Municipal de Pasto.s Bôns -
MA. airavcs dc seu Prcgoeiro. torna público para eonbccimcnlo dos
interessadsis que está realizando liciiagào na modalidade Pregão, nu
fonna ELETRÔNIC.A, do tipo Menor Prego por liem. objeiivando

a corurafjgãi) de empresa para o foineciinento dc próteses dentárias
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saiide. em

eoníórmidade tom o Termo dc Referencia disposto mi Anexo I do
edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei
11' li>.52'l.'()2. Decreto Federal ii" 10.1)24/2(119. Decrelu Municipal n"

OU6.'2ü21, de 04 de janeiro de 2021,1.eis complemcnicns n" t2.3/2()06,
alterada pela Lei n" 147 14, Deeieto Federal ti'' S,538'15 e alleragòes

e subsidiariameme no que couber as disposigòes da Lei u" 8,666/93 e
suas alleragòes e as eondigõcs do FJilal á realizar-se às l();(>0 horas
do dia 21 de Outubro de 2U21. A sessão publica de julgamento será

realizada elciromcameiue no site hiips-"\vwvv bbníneilieiiaeoos.com.
br nu dia e horário inaivados. O Edital está disponibilizado, na in-
legra, no enderego eleirònieii: lutps:' w\vv..bbmiiellÍLÍlaeoes.coni.bn
através portal de transpiirência do miuiicipio no endereço httn:''n3s-

iosbims.ina.gov.br, bem como no sistema virtual do Tribuna! de Con
tas do Listado do Maranhão no endereço htlDS: Avvvw(r.lee.ma.uov.br/

sacop niuialsile murai.zul.e também poderá ser consultado e obtidos

na sala da Comissàiv Pcimanciilc de Litilação-CPL. localizada no
Prédio da Prefeitura na Av. Domingos Sertão. N' KIOU. Bairro São
José. Piuslos Bons/MA, de 2' a o", das 08;(i0 ás 12:00 horas, podendo

ainda ser solicitado através do F-mail: cninasiosbonsmafwxmail.com.

Eselureeiinenio adicional no mesmo enderego e e-mail citados e no

mnnero prov isoriamcnie -55 98 996027904. Pastos Bons(MA), 06 de
Outubro de 2U21. üeila Melo Carvalho - Ptcgoeira,

\\ ISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ET ETRÔMCO: N"Ü12/2021
- SI.STEMA DF. REGIS I RO DE PREÇOS. Piocesso .Administra
tivo ii" 3010.2008.12 2021. A Prefeitura Municipal de Pastos Boiis-

MA. através dc seu Prcgoeiro. toma público pura eonlieeimenlo dos
imcressados que está realizando lieitagJo na modalidade Pregão, na

forma Fi.ETR(ÜNlC,\. do tipo Menor Prego por hcm. objetivando a
eontratagão de empresa para o luinechnenio de de eombuslivel di-
V ersos para atender as necessidiides das Scciclaria.s Municipais, cm
evmformidade com o 'fermo de Referencia dusposio no Anexo I do

edital. II qual será proce.ssado c julgado em eonfonnidade com a Lei
n" I0.520.'02. Decreto Federal n" 10.024 2019. Decreto Municipal n°

ÜOfi 202 Lde 04 dc janeiro de 2021, Leis complememctis n" 123/2006,

alterada pela Lei n" 147/14, Decreto Federal n" 8.538/15 c alteragôes
e subsidiariumente no que couber a.s disposigòes da Lei n" 8.666'93 e
suas alterações eíis condições do Edita! ã realizar-se às 14:00 horas

dodia2l dc Outubro dc 2021. A sessão publica de julgamcmo será

realizada eletronicamente no site liirps:''vvvvw.bhmneilicilacoes.com.

br no dia e horário miurados. Ü Edital está disponibilizado, na ín

tegra, no endereço eletrônico: hlips:.' wvcw.bbnínetiiciiaeües.com.br;
através portal de iransparêtieia do município no ciidcreço htlD://pas-

losbons.ma.uov.br,. bem como no sistema virtual do Tribunal de Con

tas do E.stado do Maranhão no enderego htlns: , vvvvw6.lce-ma.tfov.br.'
saeon miiralsile, mural.zul. e também poderá ser consultado e obtidos
na sala da Comissão Permanente dc Liciiagão-CPL. loeali/ada no

Piédio da Prcieituta na .\v. Domingos Sertão. N" 1000. Baiiro São
.losé. Pastos Bons,'M.A. dc 2" a 6', das 08:00 ás I2:0ti horas, podendo

ainda ser solicitado através do F-mail: eplnastosbonsmaúétfmail.com.
Esebreeimenio adicional no iricsmo endereço e e-mail citados e no
numeni provisoriamente -55 98 996027994, Pastos Bons(MA). 06 de
thuuibn) de 2(i2). Geila Melo C arvalho -Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: V'Ü1,V/2Ü21
- SIS ! EM A DE REGISTRO DE PREÇOS Processo Atlminisira-
livo n" 3010.2008,13 2021. A Preléilura Municipal de Pastos Bons-

M.\, através de seu Piegocifo. toma público para conhecimento dos

interessados que está realizando lieilagào na modalidade Pregão, na
forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço itor Item. objetivando a
eoiitialagâu de empresa para o fomeeinienlo dc gas de cozinha tipo
tflp i 3 litros para atender as necessidades das Secretarias Municipais,
crn conformidade com o Termo de Referencia disposto no Anexo í do
edital, o qual será processado e julgado eni eonformldade com a Lei
n' t0.52i)'t)2. Decreto Fcilerai n" 10.024. 2019. Decreto Municipal n"
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AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO; N3 010/2021 - SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇOS. Processo Administrativo n® 3010.2008.10/2021. A Prefeitura Municipal
de Pastos Bons- MA, através da sua Pregoeira, torna público para conhecimento

dos Interessados pue está realitando licitação na modalidade Pregão, na forma
ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item. objetivando a contratação de empresa
o fornecimento de gases medicinais(recarga) e cilindros(vasilhame) para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o Termo de

Referencia disposto no Aneno l do edital, o qual será processado e Julgado em
conformidade com a Lei n? 10.S20/02, Decreto Federal n' 10.02A/2019, Decreto
Municipal n»006/2021, de 04 deJaneiro de 2021, Leiscomplemertensn® 123/2006,
alterada pela Lei n« 147/14, Decreto Federal 8.538/lS e alterações e
subsldlariamente no que couber as disposições da Ler n' 8,666/93 e suas alterações
e as condições do Edital à realizar-se as 09:00 horas do dia 21 de Outubro de 2021.
A sessão publica de Julgamento será realizada eletronicamente no site
https://<www.bbmneilicitacoes.com.br no dia c horário marcados. O Edital está
disponibilizado, na Integra. no endereço eletrônico:

https://www.bbmnetlicitacoes.com.br; através portal de transparência do
município no endereço http://pastosbon5.ma-gov.br/. bem como no sistema virtual
do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão no endereço

http5://www6.tce.ma.gov-br/5acoD/muralsite/mural.zul, e também poderá ser

consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada

no Prédio da Prefeitura na Av. Domingos Sertão, N' 1000, Bairro São José, Pastos

Bons/MA, de 2^ a 6', das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através
do E-mail: cploastosbonsma@)gmall.cam. Esclarecimento adicional no mesmo

endereço e e-mall citados e no número provisoriamente +55 98 996027994 Pastos

BonsJMA), 06 de Outubro de 2021. Geila Melo Carvalho-Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO EUTRÔNICO: N» 011/2021 - SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇOS. Processo Administrativo ns 3010.2008.11/2021. A Prefeitura Municipal
de Pastos Bons- MA. através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento

dos Interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma
ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, objetivando a contratação de empresa
para o fornecimento de próteses dentárias para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o Termo de Referencia
disposto no Anexo í do edital, o qual será processado e Julgado em conformidade

com a Lei ne 10.520/02, Decreto Federal n« 10.024/2019, Decreto Municipal n'

006/2021, de 04 de janeiro de 2021, Leis compiementens n^ 123/2006, alterada
pela lei n» 147/14, Decreto Federal n» 8.538/15 e alterações e subsldlariamente no
que couber as disposições da Lei ns 8.666/93 e suas alterações e as condições do

Edital à realizar-se ás 10:00 horas do dia 21 de Outubro de 2021. A sessão publica

de Julgamento será realizada eletronicamente no site
https://www.bbmnetlicltacoes.com.br no dia e horário marcados. O Edital está

disponibilizado, na Integra, no endereço eletrônico:
httos;//www.bbmr)eclicitacoes.com.br; através portai de transparência do

município no endereço http://p3Stosbons.ma.gov.br/. bem como no sistema virtual
do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão no endereço

tittps://www6.tce.ma.gov.br/sacop/murâlslte/murai.zul,e também poderá ser
consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de LIcitaçSo-CPL, localizada
no Prédio da Prefeitura na Av. Domingos Sertão, NS lOOO, Bairro São José, Pastos

Bons/MA, de 2> a das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através

do E-mail: cpIpastosbonsmaiSgmall.com. Esclarecimento adicional no mesmo
endereço e e-mail citados e no número provisoriamente +55 98 996C27994. Pastos

BonsJMAl, 06 de Outubro de 2021. Geila Melo Carvalho-Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: N« 012/2021 - SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇOS. Processo Administrativo n« 3010.2008.12/2021. A Prefeitura Municipal
de Pastos Bons- MA, através de seu Pregoeiro, corna público para conhecimento

dos Interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma
ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, objetivando a contratação de empresa
para o fornecimento de de combustível diversos para atender as necessidades das
Secretarias Municipais, em conformidade com o Termo de Referencia disposto no
Anexo I do editai, o qual será processado e Julgado em conformidade COm a Lei n^

10.520/02, Decreto Federai n» 10.024/2019, Decreto Municipal n» 006/2021, de 04
de Janeiro de 2021. Leis compiementens nv 123/2006, alterada pela Lei n> 147/14,
Decreto Federal n^ 8.S38/1S e alterações e subsidíariamente no que couber as

disposições da Lei nt 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital ã realizar-
se às 14:00 horas do dia 21 de Outubro de 2021. A sessão publica de Julgamento

será realizada eletronicamente no site hltps://www.bbmnetlicltacoes.com.br no
dia e horário marcados. O Edital está disponibilizado, na Integra, no endereço

eletrônico: https://vi'ww.bbmnetlicitacoes.com.br; através portal de transparência
do município no endereço http://pastosbons.ma.gov.br/. bem como no sistema
virtual do Tribunal de Cortas do Estado do Maranhão no endereço
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https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/rmjralsite/mural.zul. e também poderá ser
consultado e obtidos na sala da Comtsslo Permanente de ücita;ão-CPL, localizada

no Prédio da Prefeitura na Av. Domingos Sertão, N® IODO, Bairro São José, Pastos

Bons/MA, de2i a 6>, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através

do E-mail: cpIpastosbonsmaiSgmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo
endereço e e-mail citados e no numero provisoriamente -rSS 98 996027994. Pastos
BonsíMA), 06 de Outubro de 2021. Geila Melo Carvalho-Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO. PfiEGÃO ELETRÔNICO N'013/2021 - SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇOS. Processo Administrativo ns 3010.2008.13/2021. A Prefeitura Municipal
de Pastos Bons- MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento
dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma

ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, objetivando a contratação de empresa
para o fornecimento de gas de cozinha tipo glp 13 litros para atender as
necessidades das Secretarias Municipais, em conformidade com o Termo de

Referencia disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgada em
conformidade com a Lei n® 10.520/02, Decreto Federal n« 10.C24/2C19, Decreto
Municipal ns 006/2021, de 04 de janeiro de 2021, Leiscomplementens n' 123/2006,
alterada pela Lei n9 147/14, Decreto Federal ne 8.538/15 e alterações e
subsidiariamente no que couber as disposições da Lei ns 8.666/93 e suas alterações
e as condições do Edital à realizar-se ãs 16:00 horas do dia 21 de Outubro de 2021.
A sessão publica de julgamento será realizada eletronicamente no site
https://www.bbmnetlicit3coes.com.br no dia e horário marcados. O Edital está
disponibilizado, na mtegra, no endereço eletrônico:
https://www bbmnetlicitacoes.com.br; através portal de transparência do
município no endereço http://pastosbons.ma.gov.br/. bem como no sistema virtual
do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão no endereço
https;//www6.tce.ma.gQv.br/sacop/mur3l5Íte/mural.zule também poderá ser
consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de LicItação-CPL, localizada
no Prédio da Prefeitura na Av. Domingos Sertão, N® 1000, Bairro São José, Pastos
Bons/MA, de 29 a 6S, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através
do E-mall: cplpastosbonsmaifgmaií.com. Esclarecimento adicional no mesmo
endereço e e-mail citados e no número provisoriamente -r55 98 996027994. Pastos
Bons(MA), 06 de Outubro de 2021. Geila Melo Carvalho-Pregoeira.

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS

SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONSIDERANDO o Termo de Liberação do Órgão
Gerenciador; CONSIDERANDO o TERMO DE ACEITE e APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

e HABILITAÇÃO da empresa; ADERIU na forma de CARONA, ã ATA de REGISTRO DE
PREÇOS n« 009/2021, de 16(dezes5el5] de julho do ano de 2021, resultante do
PREGÃO ELETRÔNICO N9 011/2021 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP),
aberto através do Processo Administrativo n» 01.2805.011 /2021, Tipo Menor

Preço/Item, da Prefeitura Municipal de Sucupira do Norte, publicado datada de 16
dejuihode2021 e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Maranhão, na terça
feira, 20 de julho de 2021, ANO XV, Na 2646, em que foram registrados os preços
da Empresa CINTHVA THAYNAN CARDOSO REIS (TR3 LOCACOES E SERVIÇOS). CNPJ:
30.947.056/0001-19, sediada na RUA MANOEL FELINTO, Ne 266, SACA B, BAIRRO

SÃO JOSÉ, PASTOS BONS/MA - CEP: 65.870-000 cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS

NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, conforme solicitação constante nos

autos deste processo.PASTOS BONS IMA), 02 de agosto de 2021. Paulo Emílio Alves

Ribeiro - Secretário Municipal de Administração; Vera Lúcia Ferreira Costa Mota -
Secretária Municipal de Saúde; Ctaudiana Câmara Guimarães Costa ■ Secretária
Municipal de Educação; Mareia Barbalho Teixeira Rego ■ Secretária Municipal de
Assistência Social.

DECRETO N«. 42/2021, DE 04 DE OUTUBRO DE 2021.

"Dispõe sobre a transferência do Feriado Nacional
comemorado no dia 12 de outubro 2021 e dá outras

providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE PASTOS BONS, Estado do Maranhão, no uso

das atribuições legais que lhe são conferidas peta Lei Orgânica do Município de
Pastos Bons e a Constituição Federal;

TERMO DE ADESÃO N9 013/2021
Processo Administrativo ns 3010.2607.153/2021

A Prefeitura Municipal de Pastos Bons - MA, através da Secretaria Municipal de
Administração informa a que possa interessar QUE: CONSIDERANDO a necessidade
das Secretarias Municipais e que necessita da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA

Art. 1®- Transferir, em caráter excepcional oferiado nacional do dia 12

de outubro de 2021 (terça-feira), ocasião em que ê comemorado culto público e

oficiai a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil para o dia 14 de outubro de

2021(quinta-feiro), do ano em curso, no âmbito das repartições públicas municioais.

ESTADO 00 MARANHÃO
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Av. Domingos Sertão, 1000, São José
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Enoque Ferreira Mota Neto

Francisco Nunes da Silva Neto
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