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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

«VISO K UCITACAO
pkegAo eimidivico »• u/»m - cnjof

OfiirrC. r«gistrú pafâ fuiurâ « eventuil c&nti'ataçÍQ de empreu par»
fornecirfiepto de ar condicionada tipo SPLíT. «ncluinOo ov scrvj(os acessórios de insialaçâe,
com femecfmenro dos equipamentos e ír^sumos necessários, e os serviços decorrentes do
pl»r« de âssisi^cia tecnipi gretuita durante n perkoflu de garantia, para atender as
necessidades das Secretarias do MurMcfpio de Dom Podra/MA DATA OA SESãAO'
09/t>9/20?l. HORÁRIO; 09 90 horas Sistema Eletrônico UliNrado
hrtp;i://iA^vw.comprasdompedro copn.br/. O fciiasi esti A rjuposição dos iriTeresiados no
Mural de Uettaçdes no sHe do TCE/MA h(To://www6.t(e ma.br/sacoB/mutaisíte/murdl rui,
no Portal do MuntcipiO «mvw domiwdro ma gov.br, no Porrat de Compras Dom Pedro
««tucomprasdorr^edro.com.br ou n» sede da Comissão Permanenre de Udtaç^ • CPI.
situada ne Praça Teixcrra óc freitas, n' 72. Cerrtro, Dom Pcdro/MA. iclofisne |99) 9137>
3£)8. de a M letra, das Ogh ^ 12h. onde poderio ser consultados e obtidos
graiuTtamente. e fornecidos e^emenros. informaçãei e aufros, ecciaretimentos sehre a
(«eitaçdo

Oom Pedro - MA, 2S de agosto de 2021
CEORGIAMA TROVÁO MOREIRA LIMA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL OE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

RESENHA DC ODARTO TERMO AOMiVO AO CONiRATÜ N" 20/2020 - RIHRbMfc ^
TOMADA DE PAECO N« S/202C PARTES. Prefeiiura Municip^il dc Fortaleea da& Noguei/as e
a empresa A M DOS SAI^S NETO, inscrito no CNPJ n« 30 096 846/0001-27 DA
PROKKOGAÇÁO: O Ccmtraio Príricipal (era sua Ciáiuula Se«tã do (onlrato inicial aMerada.
passando sua vigência prorrogada para o período de 16/07/2021 a 15/1Ü/2021 OA
RATIRCAÇÁO As demais ddusulas do contrato arígínal ficam iriaJteradas e ratificadas pelo
presente termo Adillvo DO K)RO: Comarca de Balsas ASSiNAIUKAS LuU Ns(an Coelho
dos SantcH Iconiratantei e Aieiandre Mourâc dos iantos Neio {comra(ada) Ponalera dos
Nogueiras MA. Oe 19 de juiho de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE

AVISO DE ItOTAÇAO
TOMADA DE PREÇOS N* 7/20U

A Prefeitura Murucipal de Governador Nunes Freire/MA. atreves Oa Secretaria

Mimcipal de Obras. Infraestrunira e transporte, torna pubhco que realicara a» C)9hC0min
d0 dl» 13 de Setembro de 2021. na Sala da Comissão Permarvenie de Uitaçâo. ipcqiitada
na Rua do Varejáo, n* 1IS. Cemro. CfP $9.2844X0 Governador Nunes Frelre/MA. Licltaçia
na modalidade Tomada de Preços, do bpo menor preçn gbhal. lendo DOr nhjelu a
Contratação de empresa e^eciaiiradã para prestação de serviços de
recvpefa^o/adeQuaçSo de estradas vicinaH no município de Qavernador Nunes Freire/MA
torifwwie cvntfdtn de repasse ri» $90892/2019, ile interesire do Município de Governador
Nunes Tteire • MA. conforme Edital e seus Anevos, na forma da lei federal n* $.666 do 21

de JUnho de 1993 e suas alterações. Lei Complemenraf n'. 123/2006 e alterações dadas
pela lei Cumple-mentar 11^ 147/2014 O Ednal e seus Anexos estáo a disposição dos
Interessados no endereço supm, de 2* a 6' feira, np horário das OfihOúhs (oito heras) Âs
]2bOQhs (dote horas) e ao siie oficial dcsle pcQer evecutrvo
vvww.govemadorauesftelre.ma.gov.br onde poderão ser consultados ou «Atidos
gratuitamente Esclarecimentos adiCiorsal*! no endereço lupra. eu pciu e mail
cplgnf2Q17iPhDTmaÍl com

Governador Nunes freire MA, 24 dc agosto de 2Q71
ROBERTO DA SilVA VIANA

Secretario Municipal de Obras. Inlraeslnrticra e Transporte

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU

unso OE iicrTA(Ao
PRCGAO EinRâNKO Ni 6/2021

A Prefetrura Munklpal de Icatu/MA, através da Comissão Permanente de
Ucitaçâo toma público para conhecimenrc dos iitreressados. que fara rpallaar, sob a egide
d» Decreto n' 104l2d/id a subsidiariamersie ai di&posiçfles da Lei ZS65/n e suas
alteraçãM po&ttrjores. licitação na modalidade Pregão na sua forma klelrònKO, do lipo
Menor Preço por liem, sob o Regime de Forneçirnento, objetivando. PormaçSo de Registo
<te Preçoç para futura e eventual aouisição de ventilador escalar e condicionadores deor
em aiendimenio a rede publica muntcipal de ensino do Município de icatu • MA.
ABERTURA' 09 de setembro de 2021 «s OSliOOrnin. airaves do plataforma'
h(tpW/lH3tar.digilal/Rhome, demats lorormações no e-mall ct^icaluUcrtacao^gmail eom

ii:aiij/MA, 23 de agosto d« 2021.
DENIlSON 0DIL£>N fONSCCA

Presidente da CPI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N* S/2021

A Prefeitura Mur.K.pài co icatu/MA. atreves da Comissão Permanente de
ÜcttaçlQ torna publico para conliecirricnic dc, intrn iSM^os, que lará resMar. sob a Cgtdo
do Decreto n' 10.024/19 e subsidi3r>anicnie as disposiçdes da Lei 6.666/93 e suas
aReraçdec poftefiorec, Imr.íção na rnciridliüade Pregão na sua forma ilelríuiicc', do tipo
Menor Preço por icern, sob o Regmu' de rmprriiad^ por preço Unitário, objetivando a
Formação de Registro oe Preços psrj luiura e eveniual contratação de emprese
espedellzada na p(«stâçio de serviço-, de lavagem simples e geral dos veículos d»
Prefeitura Municipal de katu • MA. em «itendimenio a rede publica rnunicfpal de ensino do
Munidplo de Icalu MA. ABERTURA IJ de setembro dc 2021, às OSbOOmm. iriravés dd
platafvma: https.//licitar dignal/bhome, dcma>s informações no e-marl
cphcMulicltacao^frnail.com.

ícatu/MA. 23 de agosto d« 2021.
DFNiLSON OOaON FONSÊCA

PrevOcnTp da CPl

AVISO DE UQTAÇAO
PREGÃO ElfTRÒNICO N* 7/2021

A Prefeitura fMüjnkipal de ieatu/MA. através da Corn ssão Permanente de licitação
T^na púbtao para conhecimento dos Interessados, que fara raalitar, sob a égide do Decreto n»
10.034/19 8 subsitfRttamente as dJspeUçAes da Lei 8 666.'93 e suas aifeiaçãet posteHoreL
Ucctação nq modalidade Pregão na soa forma Eletrônica, do tipo Menor Preço por (tem, sob o
Regime de himecimento. objetivando a formação de PegiHO de Preços para futura e evenluai
aqubiçdd dá mãteriais esoolsres, em atendirrenio a rede pública municipal de ensírio do MuniCipio
dc Icotu MA. ABERTURA; 10 de setembro de 2021. às OãhOOmm. através da plataforma
httpS'/i^iuL|r.dIgtlal/irhoine, demais irrformsçdes no e-mail-cpHisiulicilacaci^gnraK.cein

ícaTu/MA. 23 de agosto de 2021
OENIlSON ODILON FONSÈCA

Presidente da CPI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Ne 62/2021

A Comissão Permanente de Lnitaçãn lio Município de Imperam; comumCR aos
interessados aue a sessão de abertura do PREGÃO ELETRÔNICO N' 0^2021, previamente
marcada para o dia 03 de setembro de 2U21 às lOn {de; hoi as) fica ADIADA para o dia 10
df setembro de 2021 as lOh (des horas| OSJETO: Contratação de serviços de terceiros, de
natureza cor^tmuada. para a Fomocimento de Alimentação iCoReo dreait, Marmitex e
Refeição Self Service), destinados a atender necessidades da Sede da Secretaria
Municipal de Saüde, SAMU. UPA SÃO iOit e VlgiTàniia em Saúde. CÓDIGO UASO; 4S$2D4.
TIPO DE LiCTTAÇÃO: Menor Preço por item, iNrORMAÓÔFS: Rua Urbano Santos, rfi I6i7,
Bairro luçdra Imperatriz |MA). OBTENÇÃO DO EDITAL. O Edital e seus aneios eslão ã
dispesiçãn dâ< interessados, no horário das DBh as 18h na Comis&áo Permanente de
üdtação • CPI, situada na Rua Urbaiw Santos, n* 1657. Bairro Juçara. Imperatriz |MA),
psra consulta gratuita. podeiKlo ser obtido através do site
www.>mperatnLma.gov.br/liciTacoei e www^ov,br/compras, ou mediante pagamento no
vafof de RS 20.00 (vinte reais), a ser recolhido atrdv«s de Documento de Arrecadação
Municipal • DAM (emrtido pela Secretaria de Planejarriento, Fazenda a Getcio
Orçememãriej.

DAIANE PEREIRA GOMES

Pregoeira

AVISO DE LICTi^AO
PREGÃO ELETRÔNICO N* S2/2021 -SRP

A Comissão Permanente de Licitação de imperatnr • MA, torna público o
lOlTAL PREGÃO ELKTRÔNiCO N» 067/2021 SHP OUiETO Aqui»>çâü eventual « futura de
MATERIAIS DE EXPEDIENTE, pvfa atender as iiecc'.sidade« da sede da SEMUS/SEDL e Suas
coordenações; HMI, HMH. UPA SÃO JOSE. SAMu, ATENÇÃO BÁSiCA, PAISM. SAD. CAF. REDE
DE SAÚDE MENTAL, CEREST, CiMi. HEPAri flS ViRAlS, i5l/'HiV/AlDS, VIGilÃNCIA SANITÁRIA.
VlGiLÁNOA EM SAUOE. CDfi. TFD, SAUDE BUCM. CbO e IQUOTERAPlA. ABERTURA; 13 dC
setembro de 2021 às lOOOh (der horas| CÓDIGO UASG 4S3204 TIPO DE LICITAÇÃO:
Menor Preço Por Item. INFORMAÇÕES Rua uroanq S^tos. n* 16£7, Bolrre Juçara.
Imperatiia (MA). OBTENÇÃO DO EDITAI: O Edna' e «eus anevM estão à c&posição <hM
interessados, no horano das 08h os 14iv na Comi>$ao Permanente de Lkítoçio CPU
situada na Rua urbana Santos k'' 16S', Bauro juçara, imperatriz (MA) para consulta
gratuita, podendo ser obtsdo atiaves do xte '«ww «mpéiaulz ma.gov.br/licitacoes ê
www.gov br/compras, ou mediante oagamçnto no valor de R5 20,00 (vmte reais), a ser
recoifiido arraves de Documentei de Arre<dda>iu Munkipal DAM (emitido pela Secretaria
de Planejamenio, Fa/enda e Gestão Orçamentária)

WHIGSON OE SOUSA CUNHA JÚNIOR
Pregoeiro

RESULTADO DE JULGAMBtTO

PREGÃO ELETRÔNICO N« 14/2021

A Comissão Permanente de Licitação torna duONco aos interessados Que em
sessão realizada no dis 20 de meio de 2021 a 10 OOh (de: horas], na modalidade PREGÃO
íiíTROniCO 014/20?] tenOc como OBJFTO; Contratação de emprega pare fornecimeritP
de Materiais Oe Consurno (Tampo para Mesas Escolares, e Kit de Fixação do Tampo),
desimadss a manuteisçlo dos conjuntos esistares das Escolas da Rede Pública Municipal
de Cnsino na Manutenção e Desenvolvimenio pe Educação BdStca. Foram declaradas
vencedoras dc certame os empresas R B DOS SANTOS COMERCIAL CIREU í ALLIANCE
COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

OAIANE PEREIRA GOMES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAI DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

AVKO DE UCrrACÍO
TOMADA DE ARE(OS N< 9/2031

O município Dt lAtiOA SKANÜt DO MARANmAO. t.tado da MsranKâo,
através da Sécretana Municipal de Transporte e Obras, torna publico que fora licitação na
modalidade Tomada de Preços BASE LEGAL Lei ní 8 666/93 e alterações. OBJETO:
contratação rte empresa de engenharia eapuciatizada na execução rernanescente de
calçamento em bidouete nas ruas: Rua Nova t. Rua do SoL iocaiirades no povoado Lagos
do Encontro, munfcipio de Lagoa Grande do Maranhão (MA) ABERTURA: 13 de setembro
de 2021 as lÜ.OO horas. INFORMAÇÕES. O Edital e seus anexos encor>tra-&e ã disposição
dos interessados, na sala da Comissão Permanente Oe Licitação, na Av. le de Maio, S/N •
Centro Lagoa Grande do Maronhão/MA. no hiorãrio das 98 00 às 12:00 horas. No

endereço eieirôhico e poi «'mail. cpl^riagoagrande ma.gov br ou na pégma
www.logoagrandedontaranhao.ma govizi

Lagoa Oranae do Maranhão {MA>, 20 de agosto de 2021
RlFBFR GONÇAIVES

Secretano Municipal de Transporte e Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

AVISO D6 UCITAÇÃO

MODAUDAOE: Pregão Eletrõrsico 01/2021. ORGÃO REAU2AOOR: Comissão
Peimenente de Licitação BASf lEGAl lei Federal n? 8.666/93, observadas as alleroçòes
postprIOfBS. a Lei Federal n® 10.520/02, Lei Compiementar n« 123/2006, com as alicrações
promovidas pela Lei Complementar n» 14'//J014, Decreto Municipal n» 021/2021 t demats
legislações aplicáveis. TIPO Menor preço por Item üRlFTU' Cuntratação de empresa
especializada em serviços de transporte escolar, com veiuulos, de lípo ônibus, micro
ônibus. van ou kombi. com combustível. rnanuiEn^a. motorista e ajudante (monitor)
ORGÃO SOLiClTANTE. Secretaria Municipal de Educação, Ciénçia, Tecnologia e inovação
5lTE. www.portalderampraspublicas com br DATA- 08 de setembro de 2021.HORARIO
(}9 00 tieros EDITAL. O Edital e aeua anexes «siSo a disposição dos interessados no
Endereço Eletrônico www.portaklecomprasputilíras^xtrTi.far

Mütmha. 20 de agostd de ̂ 21.
PÁMEtlA AMARAL PINTO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

AVtSO DE LICITAÇAG
TOMADA DE PREÇOS S* 13/2021

PfOCAdm n9 1010 0508 157/2021

A ^refcilurz Municipal de Pastes Bons/MA realiZEirj hcitocoo da Tomada de
Preços acima, oo tipo Menor Preço por item OBjEtú; Seleção e contrataçSo de aesMe
turicllca de direito privado para a reai»za(2u dos ccrMçoi cfo Reforma de Unldadea Básicos
de Saúde nu ntunicfpic de Pastos Bons. Data da Sessão; 09/C%/2021. Horário: O&OO horas.
A «fssão ocorrera na sala da CPI silo d Av. nomingos Sertão, N" IDOO. Bairro S9o José.
CEP 65,670 úOO. Pastos Bonç/MA, onde serão recebidas as propostas de preços c
habílítocdei. Base legal* Lei o* 8 66^93 e alterações. Leis Comptementaree n* 1^/2006 e

Io» iwv*«'U< aee» ««• -« rin-OnUo

Xri' I/vww *11|9« ̂  0»<i* H^i wi» («cv|« SSaKZ13XCI)^

rioruiwrto iwiea éipmwna imn* zAoza* sAewwoi

M  4 ir«r»«nwQx<ar Koann cr-itcM
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rt^ 147^2014, e a conOtçõev, do Edital A sevsão ocorrera eii locai ab^TO, tu^iri o
dj«tari<Jarn^ntn de rflda pertinpante, >«ndi> ohrsgorto n h.hi de luvas eu pí>fte
IfldMduai de íkmh e demai} rtens de proteção O Edt(el esta 4 dt^p95»(jo dos
inte^essdOos no e^tOereeo cilodo perú codiuius gretuiiis ou im()'es»u frâídiente
pagamento de DAM, de 2* e B', das 08.00 ai 12.X bora^ Mntore; esclerecimentw através
tfo emaii cobiaftcstKro&malSgmail com

Pa'.to> 8i»ns (MAf, 20 de agosto de 2021
CfIIA MPiÜ UPVAIHO

Ptü>ideriie da COi

PREPEíTURA MUNICIPAL OE PIRAF^MAS

AVBO DE UOTAÇiO
MECAO ilSnÒHKO H* H-OOi/20n

PltOCFS$â ADMINISTRATIVO N^ DS9/7021
A PRÇFEITVfRA MUNíOAAl DE PIRAPEMAS - MA, totoa publíCO. p4r?

conhecimento dos cnteressadoi que estjrà realizando IkiUçáo na modalIdaOe PHEGÂO
ELETRÔNICO, do lípci MENOR PREÇO çara u OBJETO. REGISTRO OE PREÇOS. C>C> T|PO
MENOR PREÇO. ViSANOO A PUTüRA í EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE GÊNEROS AlIMENTÍClOS, PERECfVCIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS
AO PROGRAMA NACIONAL. OE ALIMENTAÇÃO ESCOUR • PNAE, JUNTO A SECRf^ARlA
MUMCiPAl DE EDUCAÇÃO DO MUNlClPtO OE PiftAPEMAS/MA. o Quai seri processado e
julgado em confomudade com L£l 10 520, DE 17 OE JDIKO D€ 2007. REGULAMENTO
PEtO DECRETO MUNIOPAL N* 014/2017. 00 DKRETO K9 10.024. OE 20 DE SETEMBRO DE
2019. DECRETO FEDERAL 7 892/13. ALTERADO PEIO DECRETO FEDERAL N* 9 488/23.
REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICPAL N* 015/2017. DA LEI COMPLEMENTAR N*

123, OE 14 DE DEZEMBRO OE 2006, DA LEI N« 11488, OE 15 OE JUNHO DE 2007. DO
DECRETO W R.SBS, DE 06 DE OUTUBRO DE 2C1S, APLICANDO-^. SUBSIDIAR!AMENTI. A
LEI Ns a 666. OE 31 OE JUNHO DE 1993 de 'Kprdo com ds condi^des, auantidades e
exigências estabelecidas neste edital e seus ane<ov ATENÇÃO Ljúteçáo diferenciada cpin
ttenSk e Cota Exclusiva, Cota Reservada para parnnpa;in de Microeoipresa (ME], Empresa
de Pequeno Porte (EPP). Cqta de Ampla Partici(M(To e liens EksJu&iwo^ para parltC^acSo de
MIcroempreM (UE|. Empresa de Pequeno Pane (EPP). fORMA DE JULGAMENTO Mervar
Preça Ptft Itfrr» ABERIURA L AVAUAÇÃO DAS PR0P0S1AS dia 09/09/2021 a partir das
(Sh30mVi. CADASTRO DOS DOCUMENTOS DE HABiLtTAÇÃO (direto no Site dd SBMNETj
INÍOO DA SESSÃO PUBUCA DE DISPLTTA DE PREÇOS Oia D9/09/2021 a partíi das DBhlOmm
apás a avaliação das propostas peloia) Pregoelru{a) A sessÃo pública de julgantento ierg
raaiizada no LOCAL wwv» bbmnetllcitacoes com br 'Acesso identificado no imk • licitações
publkâs". Para toda» as refetências de tempo seii observado o horáno de Brasília (DP|
INFORMAÇÕES O edital e seus ar^exos uudfin ̂ ei obtidos rtas dependêficlas da Pieleltura
Municipaf de Pirapemas-Garèr^cis da Comissão Permar^ente de Licitação, situado na
Avenida AntcmJo Ribeiro, n» 32S Bairro Centro. Pirapemas/MA, dâi OThOOnud ds
IZbBümm, nos dias úti'is. ou ainpj no sile vvwwpirapemaima.gov.br; no sile
www bbmr^ethctacoes.com br Outras •nformações peio email
cpJ pirapemavJAhotmati com Para todas aa refe^hyciò de tempo vsri oteervedd o horário
de Bracii^a /Df|

PIRAPEMAS MA, 23 dc agosto cie 2021,
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS BRAGA

Piegoeifo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY

AVSO aC AOIAMeNTD

PHfOAO ECfTRÚNKO N> 2S/2a21

A Prefeitura Muflicfpa! de Pre^ioenle Sarney^MA. corrra publico o adiamento da
lintação na modalidade Pre^o Eíeir&nico n9 25/2023. objetivando i aquiSicSo de
equipamentos e materiais de mtormdTiCü para implantação do prontuário eletrônico na
r^e de aiençáo primaria a saúde do município de Presidente SarneyMA, anierrarmenTe
marcada para o dia 26 de agosto de 2021 às 08.-00 horas, ̂ ca acUada para o dia 02 de
setembro de 2021 as 09:30 borss, por ra;pes lècrticos admlnlitratlvas

PreSHdenie Sarnirv. 23 de agosto de 2021
MAURO lEi'^ lima

Pregoeifp

AVISO M LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N» 2B/2D21

Ã Pretertura Mumcipal de Presidente Samev-MA, târnj público par»
conhecimento dos interessados que realitará no dia 09 de setembro de 3021 as UBOO
horas. Hdlação na modalidade Pregão Eletrônico n.v 26/3021, objetivando o Regislro de
Pretos para eventual e futura contratação de empresa especialUadb em prestação de
serviços de recaigas de tormer e cartuchos, para a» diveisas secretanas da administração
municipal.O Edital pode ter canulrado r>e ConwssAo Pemianertte de LKdaçlo. Av Albmo
Moreira. 03 Centro Presidente Sarncv MA. em dias uteis de 2^ a B' feira, nos horànos
das 06:00 As 12:Ci0h ou poderá ser obtido através do site
hnps://www6.!ce.ma.8av bi /sacop/muraisiLe/muraL^u!.
http //presidentesarncv.ma gov.br/transpaiencía/licltacees e
httpsV/www Ikitanet^om br/ Irkfârmaçdes pelo e-mail. cpt samey&hotmaii com

PrpSidente Sdinuy. 23 de agosto do 2021

MAURO LEITE LIMA

Prefoel'0

PREFEITURA MUNIOPAI DE PRESIDENTE VARGAS

AVISOS DE UOTAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 10/2021

O Pregoeiro Oficiei da Prefpi(u<<4 Municpai de Presidame Vargas. Lsladc do
Maranhão, torne pu&hoo. para cor^recimento dos interessados que fara realizar, sob a
égide dd Ui n.v 10.520/02. Decreto 1O.Ú34/2019 e subsidiariamente as disposições da Lei
n* 8.B66/9B e >uaa alterações posiertores. i<cita(âo na modalrOade Pregão Fle^õnico. do
bpo menor preço por item, cujo objeto c a contratação de pessoa (uridio para presiaç^
dos serviços de transporte escolar gora atcrsdcr a rtíde municipal de educação ck
Presiderite VargavMA. que &era reainado iio dia 26 de agosto dc 2021. as 08.00 horas
fhorárfo de Br»sili4), atreves do uso de ie<ur»os da tecnologia da inlormaçáo. site
hnp$.//wwy.i.portalef«compiaspubitc3v.coni br, sendu presidida pelo Pregoeiro desta
Prefertura Murticipal. na saia da Comissão Permanente de licitação. 'Jtuada na Av. Pio X».
N' 20, Centro, Presidente Vargas MA. o edito! e seus aneios encontram se disponíveis no
endereço eletrônico do Ponal de Comc^s Públicas em
hROS;//www portaítfecompraspuOliCâa com b« no lacoo/TCE ou através dO e-n\aJi
cplpresldentevargasiâgmail com fsclarecimentos adicionais no endéréçc eletrônico
httos //www oofialdecompraspublicei com.Or das Oâ;GO as 12'00hs

PREGÃO ELETRÔNICO N« 11/2021

O Pregoülro OfiCial da Prefeitura Municipal dc Presidente Vargas, Estado do
MArarshão. torna pObliCU, para conhecimento dos inietessados que twá realitar, sob A
égide da Lei n f 10.520/02, Deneio 10 024/2019 e subsidiarlamente as disposições da Lei
n.* a.666/93 e suas alterações ouslenorm». ikltaçán na modahdade Pregão Eletrônko. do
llpo menor preço por dem. cujo Objeto é a Contratação de pessoa jurídica oaro
fómecimenta de medicamentos psicoiropkos pata atender as demandas da Secretaria
Municipal de Saúde de Presidente Vargas-M4 que serã reaiiudo no dM 06 dis Setembro

de 2D2I. ás 10.00 horas (hoiirio de Brasília}, airpves do uso de recursos ds tecnologia da
informação, site httpsV/www.portaldocompraspubJkas.i:om.br. sendo presidida peJo
Ptegoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de UcIteçAo,
Situada na Av Pio Xll. N* 20. Centro, Presidente Vargss-MA. O edital e seus anecos

cnconiram.se dispoitiveis r>o endereço eielrdnicg do Portai d« compras Públicas em
hTtps'//www.porTaldecomor3cpublkas.com,br. no Sacop/TCE ou através do e mail
cplprosidenievar|4s9|maii.com. Eiclarecimentes adicionais no endereço eletrônico
httof //www ponaidecomoraspubiiiias com.br. das 06*00 as 12 COhs

Presidente Vargai/MA. 23 de Agosto de 2021

RAVfl OO NASCIMENTO REIS.

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

«VKO Ot lICITkÇio

PREGíO EtíTRÔNICO N' 054/JC,n SRP PROC ADMINISTTtPTÍVO N« JSÍ/JOiJ-
onclo REALIZADO*: CornK.IO P;rmarenie cl« Licilacáo BASE lESAL lei nP 10.520/02,
Oecrelo rede,al n: 10 024/2019. Decreto Uunicipll n: 45/2021). Lei 123/06. Lei 147/14.
Decreto Federal ns 8 53B/L5 e alterações e subsidiariamentc no que couber as disposições
da Lei n' 3 666/93 e suas ailerações Tendo em victa a anulaçÃo do processo

admintsitaiivo n* 146/ 2071. por ter sidc fracassada, esta csdm^nittraçdo resolve publicar;
OBJLfO Registro de Preços, do tipo menor preço, visando a Futura e eventual Contrataçte
de Empresa para Fomecirrtersto de Medicamentos Farmacia Bésica, Medicamentos

Injetáveis, Medrcamentcs Hospitalar e MalerJai OdontoWgira. de irrteresse da Secretaria de
SauOe do Município de Santa Hclena-MA conforme espeeífkações descritas no Anevo I,
deste Edrtal pelo Muniopio de Santa Hetena/MA. DRGÃO SOUCITANTE: Secretarfa de
Saune LOCAl/SrTE httpsi//vvww bbmrwtíicitaeaet rom.hr/ DATA Uâ/09/2õ23. HORÍRID:
C}9hD0min (nmre horas). EDilAl: 0 Edital esti dtsponibilirado. na integra, no endereço
eletrônico https.//www bbmr^etiicitacoes com.br/ e
hrtp'//sfte.tce ma.gov.br/inriex.php/mural de-JiciTacoes 2 Informações adicionais peto
Fone 198] 9BS990298, e-maii: licita pmsh2017ÇouUook.com. e tandem poderão ser

consulinrio e/ou cbudos na sala da Comissão Permanente de Uciiação-CPt. sftuedo na

Praça José Sartiev. 17B. Centro. Sarita Keiena/MA. rro horãno das OBhOOmlii (oito horas} és
IZbOOmtn iriore horas).

SAnta Heiena MA, 24 de agosto de 2021.
OENiVAt SOARES

Rregoeiro

AVISO DE UOTAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N« 03S/7071 SAP PROC ADMINISTRATIVO N« 159/2021.
OAGÃO REALIZADOR Comissão Permamante Ue Lintação BASE LEGAL: Lei r^« 10.S20/OZ,
Decreto Federal nf 10.024/2(119, Decreto f4uniciD.il nv 45/2020. Lei r>9 123/06, Ui 1B7/U.
Decreta Federal n9 8 538/15 e alCéraçÕÊS c subsidianamente no que couber as c6ssoifçde4
da Lci n» B.6B6/93 e suas alterações Tendo um vi»tã ã anufaçBo dd proceuo
adnVnistratrve n' 146/ 2021. por ter sjdo fracassada, está administração resolve pubileer:
OãJETO Registro de Preços, do tioo menor preço, visando a Futura e ewiTual contratação
de enipresa paia aquis<ão de peças, pneus e acessonos para a frota de veículos dQ
MunicipiO confornie especifieaçfies descritos no Anexo l. deste Edital pelb Município dt
Lama Hetena/MA ORGÃO SOLICITANTE: Secretarias do Murúopio LÔCAt/SITE:
httpç.//wv/iAi.l>Bmnetllcllâeoes.fom.bf/ QATA 09/09/2021 HORÁRIO 09h00irun. (nevé
horas), EDITAI O Edital esta disponibilizado, rta integi», no endereço eleirõnica:
htlps://www bbmnetllciteccies.com.br/ e htrp7/$ité.t<e.ma gOv.br/lnde1.php/1nur9Fdb'
ÍHbtacoei-2. informações adicionais pelo Fone: 198} 935960296. e-fns^t
ikcita.pmsh20l7(Aoutiook com, e também poderão &cr consultado e/ou Obtidos há Mil dl
Comissão Permanente de Licrieçáo-CK, situado na Praçs José Simev. 17B, Centro, Senta
Hetena/MA, no norarro das OShOOmm (oito horas) as IZhOOmin (doae horas}.

Sàiua Helena - MA 24 de agosto de 2021
genival soares

Pregueiro

PREFEITURA MUNICIPAL Oí SANTA RÍTA

tKTftATO DE CONTRATO

RESENHA DO CONTRATO Nt. 0$8/202] RESULTANTE 00 PREGÃO ELETRÔNICO 022/2D21
• PROCESSO ADMINISTRATIVO 039/202VCPL PARTES O MUNICÍPIO Qf SANTA ftiTA.
EsTodú do Maranhão, pessoa jundrca. inscrkt.i no C N P J N» 63 441-835/0001 41, dtr«^ da
Secretária Municipal de Adrninistraçàa e Finanças, representado pelo neste ato per
AMAÜfly SilVA SANTOS ARAÚJO, portador do CPF ns 92? 64| b93-53 e a I S GUIMARÃES &
CIA LTOA-Mfc inscrita no CNPJ* □8.805.639/0001-56, represenleda nele s«io, tVANUTQ
SOARES GUIMARÃES. CPT. 657 591413 68; OBJETO, contratação de empreca espedaUoda
cm serviço» de engenharia para pavinientação ife ruas no mumcipic de Santa Rita- MA.
VALOR RS 7 110.798 41 jçete milhões, cento e fic2 mil. sctecantos e noventa e oito renF
e quarenta e um centavo^) DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 02 Poder EsecufivonOS SEC INFRA-
EilRUrURA, OBRAS PUB, URBAN HABU b SANbAMENIO 15 URBANISMO 15.491 Infra
C-itrulurp Urbana 15 4S1.0027 DesenvOlvimenio urbai'0 e Infra Fttrulura 15.4510027.1079
Pavimentação/Recuperação de Via^ Urbarra» 15 4M 0037 1079 . 4 4 90 51 Obras e
Instalações ViGÉNClA 1".». gASE lEGAL: Lei Federal N«: 8.666/1993 e íei fi®
10.S2Q/2OO2 e suas altoraçAos pústenores pertinentes ao.s preceitos do direito público.
FORO, Comarca de Santa Rha, ASSINATURAS. AMAüRT SILVA SANTOS ARAÚJO,
(contratante} e IVANL/TO SOARES GUIMARÃES (contratado). Santa Rita. 09 de agosto de
202J.AMAURV SILVA SANTOS ARAÚJO • Secrelána Municipal tie Administração e Finanças

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELfTTLÔNKO N« 22/2021 • CPi

PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 039/20?I CPL
A PREFEITURA MUNICIPAL DF SANTA ftiVA MA, in>iCfitfl no CNPJ, sob o NF.

CN.P I. N« 63 441.836/0001-41. por meio do Secreiánu Municipal de Administração e
Firianças. no uso dé suaa atnbulçõi»s. com fundamer>to no inci^v VI du art 43. ds Lei
8.666/93 e Art 6» do Decreto 20024/2Õ19, e CONSIDERANDO a ADJUDICAÇÃO proferida
pela Senhora Pr^oelra. referente ao Pregão Eletrônico n» 022/202) - Proces&o
Adminiscntrvo ri« 039/2021 CPL. resofye* i HOMOLOGAR a «veniuai cont/ataçõo fle
empresa especLaltzacis em serviços de engenharia para pavimenração de ruas no município
Oe Santa Rita- MA, em favor da empresa: i S GUIMARÃES & CIA LIDA-ME inscrita no CNPJ.*
OS.eOS 639/OOD1S6. cem valor global de RS 7.110.798.41 lipte mUhú». ccr»to e dei mil.
setecentas e novénls e oito reais e quarenta « um centavos}.

Sama Rita. 4 de agosto de 2021.
AMAURV SIIVA 5ANT05 ARAUjO

Secreuno Muniopai de AdmjnrsUaçlo e Finanças

fri» VOlu-Bí-irv» '-wk ,«i v»nh'rfOv •" ►•d*'».- •kS».Svre
hrrc1/ "I cl4J« .«Vv O» tCIúZISISCU;!!

nb<gir>»<ir9 o«rtii»*'"r confur-M wr iJiMí-j «•
nwF ii^ilui 4 'i''-yttlfurM'4 M atWe.ij. <^.a'4»ii
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nuiiuicnvâo vorrciiva ilc paviincnuição aslaliica {lapa hiiiacos). no

município de Lagoa Cirande do Maranhão (MA) AE3LRTl,"RA: 14 dc
setembro de 2021 às {)X:2fí horas. INFORMACÒfiS: O Ldiíal c seus
ane.KOs eneonira-sc à disposição dos interessados, na sala da Cdinis-

sào Pcmiancnle de Licitação. lu Av. 1" de Maio, S/N - Centro - La

goa Grande do Maianiifui. MA, no horário das l)S:00 às 12.00 horas.

No endereço eltf:rônic<) e por e-inail: cnlfo.iagougrande.ma.üoc.hr ou

na página www.jagüagrandedümafanbao.ma.Bov.br. Lagoa Cirande
do Maranhão 20 de agosto cie 2021. Klcbcr Gonçalves. Secre-

lário Municipal de Transporte e Obras.

.WISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N" 1)I0-202I O
MUNICÍPIO DE LACiOA CiRANDF DO MAR.ANH.ÃO. Estado do
Maranhão, alracés da Coordenação de Administração e Finanças,

toma público que fará licitação na modalidade Tomada de í'rcços.

BASF. LF.GAL: Lei n" X.666.9.I e alterações, OBJETO; coiiiraluçào
de empresa de especializada em prestação de serviço de marketing di
gital. gerenciamento de redes s<KÍais, filmagens e fotcgralla para aten
der as necessidades do município de Lagoa Cirande do Maranhão (M.Al.

ABERTURA: 14 de setembro dc 2021 ás 15:20 horas. INFORMA

ÇÕES: O Edtlal e seus anexos encontra-se á disposição dos interessados,
na sala da C omissão Pcnnancntc de Licitação, na .Av. 1" dc Maio, S'N -

CaitTO-Lagoa Grande do Maranhão. M.A. no horário das 08:00 ás 12:00
horas. No endereço eletrônico c por e-mail: cpliirlagoaemndc.mxiinv hr

011 na página lucoaLmandedomaranhati.ma.gov.br- Lagoa Cirande
do Maranhão (MA). 20 dc agosto dc 2021. Antônio Klcbcr Cardoso

da Silva. Coordenador de Administração e Finanças

PREFEITURA VII NCTPAI. DE MATINHA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. MODALIDADE: Pregão Eletrônico n"
01 '2021. ORCi.ÀO REALIZADOR: Comissão Permanente de Lici

tação. B.ASE LEGAL: Lci Federal n" 8,666 93. observadas as alte

rações posteriores, a Lei Federal n" 10.526 02. Lei Complementar n"
123 20Ü6, com as alicraçòc.s pionunidas pela Lei Compicmeniar n"

147/2014, Decreto Municipal n" 021 202! e demais legislações apli
cáveis. TIPO: Menor preço por Item. OBJETO; Coniraiaçâo de em

presa especializada cm serviços dc iransporie escolar, com vciculos,

do tipo ônibus. micro-ônibiiN. van ou knmhi. com comhusiivel. mami-

tençào. motorista e ajudante (monitor) ORCLAO SOi.ICTT.ANTE:

Secretaria Municipal dc Educação. Ciência. Tecnologia e Inovação.

SITE, www.portaldecompraspublicas.com.br. DATA: 08 de setembro

de 2021.HORÁRIO: 0"):()il horas. EDTT.AL. D Edital c seus anexos

estão a disposição dos interessados no Endereço Eletrônico: v> ww.

Donaldccanipraspublie.is.com.br. Maiinha. 20 dc agosto dc 2021.
Pâmcllii Amaral Pinto. Prcgocira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS - MA

-AVISO DE LICITAÇÃO PREFElTLiRA .MUNICIPAL DE NOVA
COLINAS/MA. A Pretcitura Municipal dc Nov-j Colinas, comunica nos

interes.sadiis<[ue realizará a seguinte licitação: Pregão Presencial n.° 14 2021.
regido pela lein" 10.520. 02.ikcn;to municipal n" 010.2021. lei complemen

tar n" I2.^'20()6 e siihsidiariamenle pela lei n° 8,666/93 c alterações poste

riores, destinada Registro de Preço para futura contratação de empresas es
pecializadas na kvaçáo de maquinas pesadas e caminhões e outros veículos

para stipriras iieixssHladcs da Prefeitura Municipal de Nova Colinas - M.A,
A abertura dos envelopes Uai-se-ó. no dia 08 09,2021. ás 14:00 horas, ivt siila

da Comissão Pemvinenlc dc Licitação, localizada na Rua São Francisco,

s/n". Centro. Nova Colinas (MA). CEP: 65.808-000. O edital estará

disponível no endereço acima, ou no E-mail: prcfcituranovacolinas-
epltãgmail.com das 08 00 às 12:01) dc segunda a >e\la feira. Nova
Colinas/MA, em 20 de agosto dc 2021. Raimundo Nonato de Panla
Ribeiro, Presidente da CPLTregoeiro.

PREFEU l RA Ml NK IPAl DE PAl.MEIRANDlA-MA

AMSO PREGÃO PRE.SENCrAl. N" «.39/2021 SRP. A Prefeitura

Municipal de Piilmeirándia-MA. toma publico, para conhecimen
to dos interessados que fará lealizar. sob a égide da Lei Federal n°
10.52002. Lei Complementar n" 123 2006 e subsidiariamente as
disposições da Lei Federal n" 8.666/93 c suas alterações posteriores,
licitação na modalidade Pregão Presencial n" 039 2021 SRP. do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM. lendo por ohjeio o Registro de Preços,
do tipo menor preço, para ftiluni e eventual contralaçâo dc empre
sa especializada para fomccimcnio de teste rápido para diagnóstico
Covid-19 coleta por SWAB, para atender a demanda do Sistema dc

Saúde do município de Palmeirandia-MA. no dia 08 de setembro
de 2021. as 08:0)1 hs (oitol. em sua sede. na Praça Santo Antônio,

n" I. Centro, Palmciràndia-M. sendo presidida pelo Pregoeiro des
ta Prefeitura Municipal O Edital e seus anexos csilo à disposição
dos interessados no endereço supra, de l" a 6" feira, no horário das
08:00h (O)to horas) às 13:0Üh (treze horas) onde poderão ser consul
tados graluiiuineme ou obtido mediante aprescntiieão de pen-dnv e ou
da entrega de (11 (uma) resma dc papel A4. bem como pela internei,
iiiriivcs dc nosso endereço eletrônico w wvv,nitlmcirandia.ma.pov.br
Esclarecimeiuos adicionais, no mesmo endereço ou pelo e-mail. cnl-
pulmeirandiii2li21iftgiTiaij.com. Palineiràndia M.A. 23 de agosio de
2021. Ricardo .lorgc Moraes Ribeiro Pregoeiro.

PREFEITURA MUMCIPAL DE P.ASTOS BONS - MA

■AVOSO DE LICITAÇ.ÃG. TOMADA DE PREÇOS: N" OI32l)2I.Pro-
ccsso Admiiiisiralivo n" .301(1,0508.157'2021. A Prefeitura Municipal de
Pastos Bons - M.A. através da Presiilenie da CPL, toma público para co-
nhccinicntodos interessados que está realizando licitação na modalidade
TOMADA DF PREÇOS, do tipo Menor Preço POR ITFM. objetivan
do n Seleção e contratação dc pessoa jviridica de direito privado para
a realização dos serviços dc Reforma dc Unidades Básicas dc Saúde
no município dc Pastos Bons. dc conformidade com as quantidades e
espécies comidas no Anexo I - PROJI-TO BÁSICO, pane integrante
deste Edital, em confomiidadc com Projeto Básico disposto no .Ane
xo I do Ediliil; o qual será pmcessado c julgado em conlómndade
tom a Lei Federal n" 8.666 93 e alterações posieriorcs. Leis Comple-
nientares n" 123/2006 e n" 147. 2014. e as condições do Ediial à reali
zar-se às 08:00 horas do dia 09 de selembro de 2021 A sessão pública
de julgamento será realizada nas dependências da Secreiaria Munici
pal dc Adminislração. na sala da Comissão Pcrmaneiue de Lieilaçào -
t PL. situada a Av. Domingos Sertão. N" 1.000. Bairro São José. CEP
65.8704)00. Pastos Bons MA. no dia. hora e local citados, em que
serão recebidos os envelopes dc proposta dc preços c habilitação. Em
atendimenio as recomendações do Município e da OMS infomiamos
que a sessão ocorrerá em local aberto e urejado, que será esuibelecido
disianciamenlo minimo de 01 metros de cada panicipanie duranie a
^cssão c que será obrlgalória a iililização de mascaras, luvas c que
cada participante porte seu frasco de âlccMl e itens de proteção necessá
rio. O Edital c seus anexos estão a disposição dc interessados no mesmo
endereço pura consulta gratuita ou uquisiçào impressa mediante paga-
mcmo de D.AM. de a 61 das 08:00 as 12:00 horas. . e através portal
dc irtuisparència do miuiicipio no endercçxi http: nastosbons.mu.gov.hr'.
bem como no sistema virtual do Tribtuia! de Contas do Estado do Ma
ranhão no endereço hllps:/. w\v\v6.lce.ma.gov.br.'siicop/muralsiie/nuiral.
zul. Esclareeiniemos adicionais no mesmo endereço e através E-mail:
cpipasiosbonsmaíó gimil.com. Pastos Bons (MA). 20 dc agosio de
2021 Geila Melo Carvalho -Presidente de CPL.

PREFEITURA MUMCIPAL DE PAULO RAMOS-MA

.AVISO DE RETIFICAÇÃO JNEXIGJBILJDADE DE LICITA
ÇÃO N." 001/2n21-P\lPR A PRFFFTTURA MUMl IPAL DF. PAU
LO RAMO.S toma pública a retificação do Termo dc Riiiificiieâode Inc-
xigihlhdade dc I iciracãn. publicado no Diário t.tticiul da União, no dia
IO dc dgusio de 2021. seção 3. edição 150. página 215 e no Diário Oficial
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SUMÁRIO

AVISO DE LICITAÇÃO / ERRATA:

Página.

AVISO DE LICITAÇÃO A

AVISO OE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: N» 013/202:.Processo Administrativo
nS 3O10.0S0ã.lS7/2O21. A Prefeitura Municipal de Pastos Bons - MA. através da
Presidente da CPL, torna público para conhecimento dos interessados que esta
realltarido licitação na modalidade TOMADA OE PREÇOS, do tipo Menor Preço
POR ITEM, objetivando a Seleção e contratação de pessoa jurídica de direito
privado para a realização dos serviços de Reforma de Unidades Básicas de Saúde

no município de Pastos Bons, de conformidade com as quantidades e espécies
contidas no Anexo I - PROJETO BÁSICO, parte integrante deste Edital, em
conformidade com Projeto Básico disposto no Anexo I do Editai; o qual será
processado e julgado cm conformidade com a Lei Federal n' S.666/93 e

alterações posteriores. Leis Complementares ns 123/2006 e nS 147/201A, e as
condições do Edital à realitar-se as 08.00 horas do dia 09 de setembro de 2021A

sessão pública de julgamento será realitada nas dependências da Secretaria

Municipal de Administração, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL.

situada a Av. Domingos Sertão, N® 1,000, Bairro Slo José, CEP 65,870-000, Pastos

Bons - MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de

proposta de preços e habilitação. Em atendimento as recomendações do

Município e da OMS informamos que a sessão ocorrerá em local aberto e arejado,

que será estabelecido distanciamento mínimo de 01 metros de cada participante
durante a sessão e que será obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que cada

participante porte seu frasco de álcool e itens de proteção necessário, O Edital e

seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para
consulta gratuita ou aquisição impressa mediante pagamento de DAM, de 2^ a

6', das 08:00 ás 12:00 horas,, e através portal de transparência do município no

endereço fittp://pastosbon5.ma.gov.br/. bem como no sistema virtual do
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão no endereço
https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zui. Esclarecimentos
adicionais no mesmo endereço e através E-mail: cplpastosbansma@gmail com.

Pastos Bons (MA), 20 de agosto de 2021. Geiia Meio Carvalho -Presidente de CPL.

ERRATA

ERRATA: AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL -SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS SRP N9 025/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO

N93010.0907.144/2021. A Prefeitura Municipal de Pastos Bons - MA, informa a
todos que possa interessar que o AVISO DE LICITAÇÃO publicado no Diário Oficial
do Município -DOM - Edição nS154 de QUARTA - FEIRA, 04 DE AGOSTO DE 2021,
PÁG 3; OBJETO; Contratação de empresa especializada para os Serviços de
Pavimentação em Paralelepipedo e Drenagem Urbana.a fim de atender as

necessidades do município de Pastos Bons. ONDE LEU-SE: PREGÃO PRESENCIAL -
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP Ní 02S/202I. PROCESSO

ADMINISTRATIVO N93010.0907.144/2021; LEIA-SE; CONCORRÊNCIA -SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP N9 001/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO
N93010.0907.145/2021. ONDE LEU-SE: OBJETO: Contratação de empresa
especializada para os Serviços de Pavimentação em Paralelepipedo e Drenagem

Urbana.a fim de atender as necessidades do município de Pastos Bons, a realizar-

se as 08:00 do dia 20 de agosto de 2021; LEIA-SE: OBJETO: futura e eventual

Contratação de empresa especializada para os Serviços de Pavimentação em

Paralelepipedo e Drenagem Urbana.a fim de atender as necessidades do
município de Pastos Bons. a realizar-se as 08:00 tío dia 08 de Setembro de 2021;

As demais informações estão corretas. Prefeitura municipal de Pastos Bons - MA.

20 de agosto de 2021,

ESTADO DO MARANHÃO

DIÁRIO OFICIAL
Av. Domingos Sertão, 1000, São iosé

CEP: 65.870-000 - Pastos Bons - MA

Site: www.pa5tosbons.ma.gov.br

Enoque Ferreira Mota Neto

Paulo Emílio Alves Ribeiro

PAULO EMÍLIO ALVES Assinado de forTna digital por PAULO
EMÍLIO ALVES RIBEIRO-.269663SS30Ú

RIBEIRO:26966255300 oados: 202108,23 iwbas-oíoo'



ATOS E FATOS
Sao Luís - MA, Terca-feira, 24 de Agosto 2021

Octávio Soeíro defende a distribuição

gratuita de máscaras para alunos e

profissionais da educação em São Luís

PÁGINA 3

MAIS SAÚDE ANIMAL

-fitSÍL MARANHAO/RS 2,50 OUTROS ESTADOS-ANO XXV - NOSMS

Chico Cari alho apresenta Projeto de Lei

que obriga colocação de placas contra

e.vploração sexual infantil em São Liiis

Mais de 38% dos cachorros tostados no
Coroadinho toram diagnosticados com caiazar

Oursníe o Mais SaOflè Animal, realizado no Coroadinho, mais de 30% dos cachorros (estados foram diagnosticados com Leishmaniose Visceral Canina icaiazari A lerceira ediçéo ao
programado Governo do Estado aconteceu no saDado (21). quando foram realizados 1 123 aiendimenios Dos 131 testes rápidos pera caiazar BD deram resultado negativo e 5i positivo
Os ove apresentaram resultado negativo receberam coleiras de proteção oontra o mosquito transmissor da doença PÁGINA • 7

Vacinar

adolescentes

toma mais seguro

retomo às aulas,

dizFiocruz

PÁGINA 2

'Ká4Xi'%Ã. -'«rt : .

íverno ao f^staao vai avaiiar 325 mi

antes maranhenses em 216 municí

Govemo realiza

aplicação da

segimda dose de

I f^íWaaníes marannenses em 2jd municip]|p5 ■ vadnação contra

Maranhão recebe novos lotes com 228.020 Lm São Luis. Governo vai inaugurar pista ■ C0VÍd-19 UO Pstio
doses de vacinas contra a Covld-19 de skate c praças no bairro da liberdade , NortC Shopping

Aplicativo

da Equatorial

Maranhão oferece

facilidade no

N acesso aos

serviços
PÁGINAS
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Andreas Pereira é apresentada no Flamengo;
"O maior clube da América. Escolha fácil"

B M

odidos

CBRB
g

A;i(]reas Pereire fO' apreseniaao como ratorço do Plamengo
— Foto Aleiandiê Vldsi / ORF

Por Redação do Ge

Andreas Pereira chegou,
vestiu camisa, treinou e ago

ra também falou. O reforço
vindo do Uanchester United

foi apresentado oficialmente

nesta segunda-feira, no Ni

nho do Urubu, e falou dos

motivos que o levaram a

escolher o clube Belga de

nasdmenlo e brasileiro por

opção, o camisa 1B ;ogara
pela primeira vez no pais de
ohgem de sua família

"Foi um projeto multo
importante O maior clube

da América é dificil você

escutar. Mesmo com as pro

postas da Europa, foi uma

escolha muito fàcii Minha

cabeça e meu foco sempre
estveram r>o Flamengo"

Já em casa, a expec

tativa é de que Andreas
Pereira estreia na partida

contra o Grêmio, quarta-fei

ra. em Porto Alegre, pelas

quartas de final da Copa
do Brasil O meia já teve o
nome publicado no BID. fez

prè-temporada no United e

está à disposição

• Gostaria muito. Sempre

vouestardisposlo Vimaqui
para isso. agregar ao grupo,

ganhar troféus e fazer o meu
melhor

Andreas Pereira che

ga por empréstimo por 12
meses com possibilidade

de compra ao término do
contrato. O Flamengo não
pagou pela cessão do joga
dor e arcará com 100% dos

salários.

PREFEmjRA MUNICIPAL DE BOM UESUS DAS SELVAS

NOTA DE ESCLAnECIWQITO • ERRATA • Prveis EMrSniOa

n". 02712021 ' Processo Aoroiruslralivo n" 2306 104S 2 Sr2021

A Prefertura Municipal de Bom Jesus das Seívas alrav^S de seu

Pregoeifo Onctal, em alendimenio dos prosseQuime^ttos necessé^s

aos trámiies leçais do Processo Lrcdalõno 027/202 í. cujo objeto e

o Reg>8tro da preços para a futura e eventual conirataçâo de empresa,

obietivando o fornecimanto de maienais e uiertsilios de c^a e cozmha

para auptir as demandes das secretenas a fundos mumolpaís toma-

60 públice este Nota da Esclareamante No instrumento Convocetdno

micaat 'Oi dasiaoado no ilam 15 arroneamanta conforme cita-se

15 00SR6CÜRS0S

15 n ]

1S 2 Será concedido à irotanta que manifestar e intenção de interpor

recurso o pr&20 de 05 (ctneoj dias pare apresentar as razòes

rectirsais, ficando as demais lieitantes, desde logo, intimados para

Querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, gua começará

a contar do termino do prazo do recorrente, serrdoJhes assegurada

vista imediata dos autos (redação conforme o rno XVlll an 4 . lai

Federe) n ' 10 520/2002)

Rear«al<sando o que tessaKa o item em dasiaque, p6âe*se verificar

Que nAo faz jus ao que realmente determina a cftada lei Portanto

lendo am vista a retifeaçáo. nesta data eernge-se o presente trecKo

que a partir se agora passar a cilar-se como

15 DOS RECURSOS

151( 1

15 2 Será concedido a licnante Que manifestar a miençÂo de interpor

recurso o prazo de 03 (trts) dias para apresentar as raz&es recursais,

ficando as demats iicitantes desoe logo. miimeaos pare. querendo,
apresentarem conirarraiAes em igual prazo que começara a contar

de término do prazo do recDírenie, sendo^lhes assegurada viste

imediata dos autos {redação conforme o inc XVlll. ert 4 l<i Federal

n ' TO 530/2002)

Pravalecendo demais termos constames no Instrumento Convocatorto

onginat assim como prevalece todos os prazos a Oala de abertura

tnicialmante determrnada, ier>do em visU Que tal modificeçAo não

implicerá na confecção das propostas, visando lão somente ̂

tnformaçdío para conhacimanto dos interessados durante o cenama

o meia chegou ao Rio
de Janeiro na noite de aex-

la-feira e iniciou testes físi

cos ra manhã de sábado

no Ninho do Urubu Nesta

segjnda-ieira, o belga filho

de brasileiros trabalhará

pela primeira vez com os

novos companheiros em

campo

Confira outros trechos

da coletiva:

Por que o Flamertgo?
- Desde a pnmeira vez

que c Marcos e o Bruno
falaram comigo, ainda em

junho, foi muito interessan

te e falei com meu pai e
empresário que a vontade
era muito grande de vir para

o flamengo. Eles fizeram
o impossível e sô tenho a
agradecer por estar aqui

Onde Jogar?
- Vou ajudar o Flamengo

a o Renato onda for possí

vel. Ele sabe das minhas

características, mas vou

ajudar, dar a vida. dar o meu

melhor

Substituto de Arras-

caeta?

- Vejo por outro aspecto

Wdu jogarjunto com o Arras-
caeta e quem tem que ficar

preocupado á o adversário
Adaptação ao Flamengo
- Pela ajuda de lodo

mundo desde o pnmeiro

dia e pela qualidade dos

jogadores, pelo estilo de
um futebol que gosta de
fazer gois e manter a posse

de Polã. acho que vai ser

fâcil de adaptar A estrutura

do Flamengo não deve e

nenhuma da Europa Tem
tudo que preciso aqui para
mostrar meu futebol

Futebol brasileiro

- Conversei com várias

pessoas Conhecia o Gabl.
falei com o Rodrigo Caio

também Elesfalaramcomo

era a estnjtura. o grupo e

isso me deixou muito mais

calmo Minha cabeça sem
pre esteve no Flamengo e
isso ajudou

Seleção brasileira

-Não sõeu aqui mas to
dos osjogadores do elenco
do Flamengo pela grandeza

do clube devem sonhar com

aseíeção Temosquefazer
o trabalho bem feito e o

foco, o sonho de jogar na

seleção

Disputa por posição
- Estou aqui para agregar

e mostrar minhas qualida
des quando for possível
Vim ganhar troféu e fazer
o meu melhor Vou estar

disposto 3 cada momerto e
desfrutar de lodo minuto que

eu tramar e jogar

Desafio dejogar no Sra^
- Sempre acompanhei

o futebol brasileiro e o Fla

mengo pelos amigos que

tenho aqur Aadaptação está
sendo bem ̂ol jcela ajuda e
cannho que estou recsberv
do Vamos ver com o (empo

o que será mais difícil

NOTA OE ESCLARECIMENTO - ERRATA < Prtgle Eletrinieo

nv ozsrzozt. Prousso Admnistralivo n ■ 0807 0866 2 6'2021

A Prftíeiiura Municipal de Bom Jesue Qas Selva» atitivea de seu

Preçoeiro OfiCsel, em atendimenio dos croeseguimenlas neceesários

eos irâmiies leçaie do Processo Liciiaidrio o" 026'2021, cujo ob|ero

6 O Registro ae preços para a futura e eventua) contreieçâo da

empresa, obcelivando o fornecimento de mstenai» de limpeza e

conservação em gerai visando supnr «e demandas das secretarias

e fundos rnunicipais tomasse publica esta Note de Esciâre&menie

No Insirumeriio Convocatorio mtcial foi destacado no ttem 1S

errôneamenie, conforme cita-se

15 DOS RECURSOS

15 1M

15 2 Sera concedido a iicitante que mamfeaiar a mtençdo de interpor

recurso o prâzo de OS (cinco) dias pare apresentar as razfres

recursãis ficandQ as demais licitantes desOe logo ultimados para

qvarando aprasentarem eontrairazões em igual prezo que começara

a contar do termino do prazo do recorrenie senâo-lbes assegurada

vtsla imediata dos autos (redação conforme o inc XVtll. art 4' Lei

Federam • 10 520/2002)

Reanalisando o que ressalta o item em dastaqua, pòde*ae venficar

que não fez jus ao que realmente determina a otade lei Portanto,

tendo em vista a retificação, r^esta data comge^se o Dresente treeno,

que a pamr de agora passar a ciier-se como

15 OOâ RECURSOS

15 1 [. ]

15 2 Sera concedido a lioiiante que rnamfestar a intenção de

interpor recurso o prazo de 03 (irás) dias para apresentar as razòes

recuriais ficando as demais hciiantes. desde logo, intimados

pera querendo apresentarem contrarrazOes em iguai prezo, que

começará a eoniat do término do prazo do recorrenie, sendo^lhes
âsseguraoa vista imeaiete dos autos {redação conforme o inc

XVIil an 4~, Lei Federai n " 10 520/2CN32)

Prevalecendo demaie termos constantes no Instrumento

Cenvocatono originai assim come prevalece todos os prazos e

dera do abertura Inicjalmente determinada, tendo em vista que lal

modrficação não implicará na confecção das propostas, visando

tão somanie em informação para conhecimento dos interessados
durante o certame.

AVISO Oe LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS; N° 013/2021

Processo Administrativo n« 3010 OSW 157/2021 A Prefeitura

Uunicipet de Pastos dons - MA, através da Presidente da CPL.

toma púplico para conhecimento dos interessados que esta

reauzando hcitação na modalidade tomada DE PREÇOS, do npo
Menor Preço POR item, obfetivando a Seleção e contratação oe

pessoa (uridica de direito privado para a realização dos serviços de

Reforme da Unidades Bésicas de Saúde no município de Pastos

Bons de conformidade com as quantidades e espéoes contidas no

Aneio I • PROJETO BASfCQ parte «ntegrame deste Eoital em

conformidade com Projeto Basico disposto no Anene l do Ediai o

qual sera processado e julgado em conformidade com a Lei Federal

n* 6 666/93 e alterações postenores Leis Compiementares n"

123/2006 e n» 147/2014 e as condições do Edital ã realizar-se as

06 00 teores do dia 09 de setembro de 2021 A sessão pública de

juigarner>to será realizada nasdependénaas da Secretaria Municipal

de Administração, na sala da Comissão Permanente da Liaiaçâo -

CPL, Situada a Av Domingos Sertão, N* 1 000, Bairro São Jose,

CEP 65 670-000, Pastos Bons - MA, no dia hora e local atados

em que serão recaOidos os envelopes de p/^oposta de qreços e

naoititação Em atendimento as recomendações do Município e da

OMS informamos que a sessão ocorrera em locai aberto a arejado

que será estabetecrdo distanciamento mimmo de 01 metros de cada

panicipanie durante a sessão e que será ebngatona a ulâizaçáo

de mascaras luvas a que cada paaicipante pode seu frasco de

álcool a Itens ne proteção necessáno O Edriei e seus aneios estão

d disposição da mieressados no mesmo endereço para consulia

gratuita ou aquisição impressa madjanie pagamento de DAM, de 2*

a 6* das 06 00 as 12 00 horas a através portal de transparência

do município no endereço httpv/pastosbons.ma gov br/ bem como

no Sistema viriuai do TnPunat de Contas do Estaeo do Marannão

no ervderaço http» y/vnMVié tce ma gov br/saeop/muralsita/mural zul

EsclarecimenTos adicienais no mesmo endereço e através E-mait

cpipasiosbonsmai^gmait com Pastos Bons (MAj 20 de agosto de

2021 Qeila Meio Carvalho -Presictenie tie CPL

V^RTCOM EMPREENDIMENTOS EmELI CNPJ

05.458.670/0001-22 Insc. EãtâduAl 12356026-0. endereço

de fundonâmento na Rua ü Oda 10 n°13 Boa Morada

Recanto \,^nhãi6 Sâo Luis-MA torna publico que RECEBEU

junto a Secretana Municipal de Mero Ambiente de São Luís

SEUMAM a Ucença de Operação (10) para ATIVIDADE de

Coleta e Transporte de Resíduos Não Perigosos (Resíduos

Sólidos Urbanos) conforme CONAMA 237/97, Lei Muniapal

4.730/2006 e 6 321/201B

NOTA DE ESCLARECIUEtnO • ERRATA • Pregão EfetrOnicd n\

029/2021 Pit>ces80 Administrativo n » 120? 0903 2 5/2021 Prefeitura

Munteipal de Bom Jesus das SelvéS através de Séu Pregoeiro Oficial,

em atendimento dos prosseguimentos necessários aos trâmites

legais do Processo LiotatOno n* 029/2021, eujo objete é o Registro de

preços para a future e eventuát conireiação da ampresa objaiivando o

fomacimento de maieneis de expediente visando supnr as demanda»

das secretanas e fur>dos muniopais. toma-sa publica esta Noia de

Esciareomento No tnsttumenio Convocatono iniciat foi destacado no

liem 16 erroneamente conforma ecta-s«

15 DOS RECURSOS

151 [ i

15 2 Será concedido á ifcitame que manifestar a Irrtenção de interpor

recurso o prazo de 05 (Cineo) dias pata apresentar as ráz5es

recursai», hcanOo as demais licitaritas, dasM togo intimados para,

querendo apresentaram contrarrazões em igual prazo, que começará

a contar do tárrmno do prazo do racorrente sendo-lhes assegurada

vista imediata dos autos (redação conforme o me XVlll, art 4 . Lei

Federai n 1Q 530/2002)

Reenatisando o que restalia c item em destaque põde-sa verificar

que não faz jue ao que realmente detarmlnâ a cttada lei Portanto,
tende em vista a retrfK^ção, nesta data comge-ee o presente trecho,

que 8 pamr de agora passar a otar-se como

15 DOS RECURSOS

15 H )

15 2 Sera concedido a llaiante que manifasiar a intenção da «nerpor |
recurso o prazo Oe 03 (três) dias pam apresentar as razões recuraeis. i

fieando as damais knantes desdé iogo, invmadQS para, querendo,

apraaantarem contrarrazôes em igual prazo qua ccvneçara a contar do

tarmino do prazodo recorrente, san0o-it>as assegurada vista imediatados

autos (redação conforme o Inc XVItl, art 4 . Lei Federa) n ' 10 520/2002)

Prevalecendo demais tarmos constantes no Instrumento Ccnvoeatõno

onginal, assim como prevalece iodos os prazos a data de alMrture
imoairnenie aetarminada, tendo em visia que ta1 modificação nao

implicara na confecção das propostas, visanoo lão somenie am

informação para conheomenlo dos intarassados durante o certame

Bom Jesus das Seivas/MA. 20 de agosto de 202i.

JILSON SILVEIRA SILVA

Pregoeiro


