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D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS

prevcmiva dc ar condicionados. Fica prorrogado a abertura para o dia
17 de novembro de 2021 às 09:00 horas. MOnALIDADF.: Pregão.
FORMA: Presencial. TIPO: Menor Preço Global por item. BASE
LEGAL: Lei n" 10.520/2002, Decreto Municipal n° 002/2013 e Lei n"
8.666/93 e suas alterações. Os editais c seus anexos estão à disposição
dos interessados na Sala de reunião da CPL, na Prefeitura, situada à
Praça João Gonçalves, s/n°. Centro. Governador Lui7 Rocha - MA. de
2' a 6' feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas e no portal do Mu
nicípio no Endereço eletrônico http://transparencia.govemadoTluizro-
cha.ma.gov.br/. Esclarecimento adicional no endereço .supra, pelo en
dereço eletrônico pmglr-licitacao@hotniaii.com ou pelo telefone (99)
3561-1134. ##DAT Governador Luis Rocha - MA, 28 de outubro de
2021.##ASS EDNEIDE GONZAGA DE SOUSA##CAR Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO-MA

AVISODECANCELAME.VrOPREGÃOPRESENaALN"«13/2021.
Aviso de Cancelamento de Licitação. A Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal de Maranhãozinho - MA, na forma
da I.ei Federai n> 8.666/93 e suas alterações, toma público para o
conhecimento dos interessados o CANCELAMENTO DO PREGÃO
PRESENCIAL N" 003/2021, referente a eventual contratação de em
presa especializada em prestação de serviços para locação de estrutu
ras diversas, materiais, equipamentos e mão de obra especializada, de
bandas, para realização do aniversário da cidade de Maranhãozinho;
vinculado ao Processo Adrainistradvo N° 054/2021, cm dccoircncia da
constatação de improcedências de fundamental importância no processo
licítatório. Ao tempo, que esta Comissão Permanente de Licitação in
forma que u objeto si^racitado será realizado brevemente, a data será
publicada respeitando a Lei 8.666/93. Pelo exposto, toda esta Comis
são, decide pelo CANCELAMENTO do referido pregão presencial.
Maranhãozinho - MA, 25 de outubro de 2021. Zelimar Dias Oliveira
- Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA - MA

AVISO DF. I.ICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° PE
10/2021. O MUNICÍPIO DE MATA ROMA - MA. através da Pre
feitura Municipal de Mata Roma, toma público aos interessados que,
com base na Lei n° 10.520/02, Dccrclo Municipal n" 08/2021-GP/
PMíTVÍR, Decreto Federal 10024/19, Lei Complementar n' 123/2006
alterada pela Lei Complementar n° 147/2014. Lei Complementar n"
155/2016, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei n°
8.666/93 c suas alterações posteriores e demais legislações pertinen
tes, fará realizar no dia 17 de Novembro de 2021, às 09:00 (Nove)
horas, horário de Brasília, nu site: htq}://www.licitamataroma.com,br,
licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, para Registro
de Preços, do tipo menor preço por item, objetivando a eventual e fti-
tura contratação dc empresa para fornecimento de peças e serviços de
manutenção preventiva e corretiva para us veículos das diversas Se
cretarias do Município de Mata Ruma/MA, de acordo cora o Edital c
Anexos, os quais encomram-.se à disposição dos iniercs.sados na Sala
da CPL. localizada na Praça José Samey, SíN, Centro. Mala Roma -
MA, de 2' a 6' feira, no horário das 08:00 horas (oito) às 12:00 horas
(doze), no endereço eletrônico deste poder executivo (www.portal.
mataroma.ma.gov.br). e no site www.licitamataroma.com.br, onde
poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos
adicionais nos endereços acima citada. Mata Roma - MA. 28 dc Ou
tubro de 2021. Victor Araújo Lima, Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA
IORQUE-MA

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇaS N* lB/2021, O
Município de Nova Iorque - Estado do Maranhão, por intermédio da
Secretaria Municipal de Saúde, torna público, que promovera licib-
çãona modalidade Tomada de Preços. OBJETO: Cuntralação de em
presa especializada para a prestação de serviços de Reforma de duas

Unidades Básicas de Saúde (UBS). no Municipio de Nova Iorque/
MA. Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da
Realização da Tomada dc Preços: O credenciamento c o recebimento dos
»)velopes de habilitação e proposta de preços serão no dia 19 de novem
bro de 2021, às 09:00 horas. Edital: O presoite edital mtaráà disposição
dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do muni-
cíuio: hllB://www.iiovaioroUE-ma.gov.br/pnitaí/. site do TCEMA: www.
tcejna.gov.br/sacoD. poderá ser solicitado através do e-mail: httD://www.
novaicfque.iTia-yov.br/Dortal/. bem ccMTio ser retirado pessoalmente no
Setor de Licitação, localizado na Rua da Matriz, s/n - Centro, Nova
lorque-MA. Neva Iorque - MA, 27 de outubro de 2021. Ana Paula
Franco de Castro Diniz - Secretária Municipal dc Saúde.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N" 11/2021.
O Município de Nova Iorque - Estado do Maranhão, por intermé
dio da Secretaria Municipal de Saúde, toma pública, que promovera
licitação na modalidade Tomada de Preços. OBJETO: Coutratação
de empresa especializada para a prestação de serviços de Construção
dc uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no Povoado TINGUÍS, no
Município dc Nova lorque/MA. Local e Data do Credenciamento,
da Entrega dos Envelopes e da Realização da Tomada dc Preços: O
credenciamento c o recebimento dos envelopes de habilitação c pro
posta de preços serão no dia 19 de novembro de 2021, às 15:00 ho
ras. Edital: O presente edital estará à disposição dos interessados nos
seguintes locais: Portai da Transparência do municipio: httD://www.
novaiomue.nia.gov.br/Dortal/. site do TCE/MA: www.tcejna.gov.br/
sacQD. poderá ser solicitado através do e-raail: htto://www.novaior-
Que.ma.gov.br/Dottal/. bem como ser retirado pessoalmeote no Setor
de Licitação, localizado nu Rua da Matriz, s/n - Centro, Nova lorque-
-MA. Nova Iorque - MA. 27 dc outubro de 2021. Ana Paula Franco
de Ca.sCro Diniz - Sccreária Municipal de Saúde.

, PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MiW

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: N°Ü14/202I
- SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Processo Administra
tivo n" 3010.2008.14.2021. A Prefeitura Municipal de Pa.stos Bons-
MA, através de seu Pregoeiro, toraa público para conhecimento dos
interessados que está realizando licitação na modalidade Pregãt), u
forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item. objetivando a
contratação de empresa para os serviços dc locação de veículos (sem
condutor, sem combustível e com quilometragem livre) destinados ao
Transporte Escolar do Município de Pastos Bons/MA, em conformi
dade com o Termo de Referencia disposto no Anexo í do edital, o qual
ierá processado e julgado em conformidade com a Lei n" 10.520/02,
Decreto Federal n" 10.024/2019, Decreto Municipal n° 006/2021, de
04 de janeiro dc 2021. Leis complementens n" 123/2006, alterada
pela Lei n" 147/14, Decreto Federal n° 8.538/15 e alterações e
subsidiariamente no que couber as disposições da Lei n" 8.666/93 e
suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 09:00 horas
do dia 18 de novembro de 2021. A sessão publica de julgamento será
realizada eletronicamente no site https://www.bbrrmetlicitacoes.cofi3.
br no dia c horário marcados. O Edital está disponibilizado, na ío-
legra, no endereço eletrônico: https://www.bbmnetlicifacoes.com.br;
através portal de transparência do município no endereço httD://Das-
tosbons.íita.gQv.br/. bem como no sistema virtual do Tribunal de Con
tas do Estado do Maranhão no endereço https://www6.tcc.ma.gov.br/
«acoo/muralaite/niural.zul c também poderá ser consultado c obtidos

: na sala da Comissão Permanente dc l.icitação-CPL, localizada no
Prédio da Prefeitura na Av. Domingos Sertão. N" 1000, Bairro São
José, Pastos Bons/MA, dc 2" a 6'. das 08:00 ás 12:00 horas, podendo
ainda ser solicitado aú avcs do E-mail: colnastosboosmataiemail.com.
Esclarecimeoto adicional no mesmo endereço e e-mail citados e no
número provi.soriamente +55 98 99602.7994. Pastos Bons(MA), 2Í(
le Outubro de 2021. Gõla Melo Carvalho-Fiegoein. f
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EDIÇÃO Que será realizada com transrrUs&ão ao vivo. via Internet, no dia 21 de outubro
de 2021. das I4h às Idh. decorrente do oroces&o de (nexígibllidade nr 02/2021, Inserlte
no CNPJ sob o nS iO.âlà.ZOQAXIOl-dS. no valor de 225.026,00 (duzentos e vinte e
cinco mil e vinte e seis reais}, considerando que foram alendldas as prescdçdn lesais
pertinentes, RATIFICO, com fundamento no art. 25, da Lei d.66£/93 Publique«5e, para
ciência dos interessados, observados as normas legels.

Humberto de Campos (MA), t9 de outubro de 2021,
JOSUE SILVA SOUSA

Secretário Munidpdl de Educando

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM

CXnUTO M CONTItATO

EXTRATO DO CONTItATO n* 133/2021. PARTES: Munidpio de ItapecUM-Mfrlm e a Empresa
dR COMERDO DE VEÍCULOS EIREU. OBJETO: Apulsjçio de ambullr^cias tipo furgêo com
carrocerld em aço orl^nal de fábnca, adaptado para padrio SAMU 192 "O' O km, de
interesse da Secretaria Municipal de Saúde. VALOR: RS 732.SOOXIO f&ctcccntos e trtnta e
dois rnn e Quinhentos realsj. DATA DE ASSINATURA. 28/10/2C2L BASE IfGAL: lei n,9
10.520/2002, Decrete Municipal ne 760/2020, Decretos Municipais r>«, S47/2017, Decretos
Feeerais n» 7.892/2013 e 10.024/2019, da Lei Complementa' n.e 123/20O6 alterada pela
lei Complementar na 147/2014, e, subsidiariamenic, de lei n.e 8.666/1993. DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA: 02* Poder ExeoitiVG 03- Secretaria Mur^ldpal de Saúde 10 122 0008 2074
OOOO- manutencêo f funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde 4.4.90,52,00-
equlpan>«ntoa e material permanente PONTE DO RECURSO: ROVAlTIES. VIGêNCIA. 12
(dorej meses. ASSINATURAS: p/CONTRATWiTE: Ludano da Sffva Nunes/Secretàrjo MunicÇal
da Receita, Orçamento e Gestío. p/CONTRATADQ: Neles Pereira pos Santos/Representante
iegal. ftapeciJru*M{rlm/MA,2d de outubro de 2021.

EXTRATO M TERMO ADOIVO

EXTRATO DO 6^ TERMO ADÍTIVO AO CONTRATO QA TOMADA DE PREÇO N* 009/2018.
Pi^TES: Munidplo de Itapecuoj-Minm/MA e FAZER EMPREENDIMENTOS LTDA. OBJETO*
RrorroidÇio de prazo de vigência contratual DATA DA ASSINATURA; 25/10/2(01.
VIOCnOA; 27/10/2021 até o dia 27/06/2022. BASE lEQAL: Lei n« 8.666/93 e TP n»
009/2018, ASSINATURAS: p/ CONTRATANTE: Li>ci3no da Silva Nunes/Secretdno Munlopal
da Receita, Orçamento e GeetSo. p/CÚNTRATADO: Danyeile CrKtma Silve Santos
/Representante lagel itapecuru Mirim {MA}, 2S de outubro de 2021.

AVISO DE UQTAÇÃO

O Municiplo de Itãpecuru-MIrim/MA, através da Secretária Munidoa! da
Receita, Orçamento e GestSo, toma público para conhecimerrto dos interessados que
realizará Licitação na modalidade Pregêo Eletrânlco ne 016/2021, Processo Administrativo
n* 144/2021, rnenor preço por item, que tem como objeto a Contratação dc empresa
especlalliada em locado de veículos com e sem condutores para atender a demanda das
Secretarias Municipais de AdminlstraçJo, Paidmdnio e Recursos Humanos • SEMAPREH e
secretarias vinculadas, de Educação • 5EME0, da Saúde • SEMUS, da Assistência Social •
SEMA5 e da Receita, Orçamento e 6est8o-56MR06 do Munkfpio de IUpeajru*Uirlm/^
para o exerdelo de 3021, em atendimento a demanda das Secretarias Munfdpais de
AdmInIstraçSo, Patrimônio e Recursos Humanos • SEMAPREH e secretarias vinculadas, de
Educação • 5EMED, da Saúde • SEMUS, da Assistência Social - S£MAS « da Receita,
Orçamento e SestJo-SEMROG, com data de abertura dia 16/11/2021, As 09;aoh. por me^
do Sistema Eletrãnico PORTAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE rTAPECURU»MIRIM,
Endereço Eletrônico vnsrMr.licttaitapeeurumlnrn.com.br. A Ucitação seré regida pela Lei n.B
10.520/2003, do Decreto Municipal n» 760/2020, Decretos Munldpats ne. 547/2017 e
548/2017, dos Decretos Federais ne 7.892/2013 « 10.024/2019, da Lei ComplemenCar n.»
123/2006 alterada pela Ler Complementar n' 147/3014, e, subsidiariamente, da lei n.e
8.666/1993 e suas alterações. O Edital poderá ser isn&uRado gFáfultáFTiente e retirado
diretamente na sala da ComissÂo Permanente de UdCaçSo > CPL, no Prédio da Prefeitura
Municipal, localizado na Praça Comes de 6ouza, S/N, Centro, rtapccuru*Mlrlm/MA, CSP NS
6ã.4S5-OOC ou pelo e-mali; licittcaoilapocuru^gmail.com, de segunda è lexta-^ra, no
horário de expediente da CPL, das 08;0Òh ês 12.'00h e das 14:00h ás ISrOOh, ou pelo site
dz Prefeitura de Itapeajru MJrlm/MA; tvw/w.}tdpecdfumIrlrT:,m3,eov.hr/. ou peto Slitema de
Acompanhamento Eletrônico de Comracações Públicás - SACOP. Telefone; 198} 3463>
2594.

itapecuru Mirlm/MA, 28 de outubro de 2021,
LUCIANO DA SILVA NUNES

Secretâno Municipal da Receita, Orçamento e GestSo

AVISO Of LICTTAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N» 16/2021

O município de itapecurxj Mirim • Ma por melo da Secretaria Municipal de
Saúde torna público aos Interessados que, com base na Lei Federal n^ 10,S20/D2 e Decreto
Federal 10.024/19, subsidiariamente as disposições da Lei Federai n^ 8.666/93 e suas
alterações posteriores, fará realizar ás OBhôOrrvn {nove horas e trinta mfixjtosl do dia 17
de novembro de 2031. ifcitaçâo na modabdade pre^o, sob a forma eletrônico de nP
015/2021, que tem por objeto o registro de preços para contratação de empresa na
p^açâo de sendços de testes e análises técnicas de amostragem de cornr^e da
qualidade da água para o consumo humano, para atender à necessidade da Secretaria
Municipal de Saúde do Munidpfo de Itapecuru Mir^m • MA, A presente KciUçao será
realizada no sido www.llclT4ltapecurumlrlni.com.br. o editai e seus anexo» estão a
disposiçSo dos Interessados na página VAVW.itapecurijmlHm.ma.gav.br,
«www.iicitaítaocnirumirím.com.br, ôrstema de Acompanhamento de contratações Públicas -
SACQP e no endereço supre, de 2< a 6' feire no horário das OShOOmln (o1to horasj ás
IZhOOmin {doze hcrasl, onde poderão ser consultados ou obtidos. EKlarecimentos
adicionais, no mesmo endereço e/ou peic E-malf: Ilcitacaoitaoecuru9gmaii.com.

Itapecuru Mirim • MA, 29 de outubro de 2021.
ANALITA DE JESUS CA5TR0 FONSECA

Secretária Munkfpai de Saúde

PREFEITURA MUNIOPAL OE PASTOS

MISO oc UOTACAO
PHSAO EUTRfiNICD: N' 14/202] - SRP

Processo Administrativo nt 3010200814/2021
A Prefeitura Munldpai de Pastos Bons/MA, realzará Hcfteçâo na modaüdadé

Pregão, na forma Eletrônica, do tipo Menor Preço por Item, Ot^eto: corrtrataçgo de empresa
para os servfços de locação de veículos (Sem condutor, sem corrAustfvel e sem quIlometngBm
Mvre} destinados »0 trarisporte escolar do munidplo de Pasto» Bons-MA Data do PregSo:
16/11/2G21, as 09:00 hs. A sessSopúbllca deJulgamento será realizada eletrordcamente nosRe
https;//www.Dbmnetiicitacoes.com,br no dia e horário marcados. O Edital esté disponibilizado,
rta integra, no endereço eletrônico; httpsV/urww.bbmnetIlcItxoes.com. br, site à» Prefeitura
Municipal: h(tp://pastosbons.ma.gov.br/, no she do Tribunal de Contas do Maranhio:
hnps;//site.rce.ina4c7V.0r/, e também poderá ser consultado e oMdos na sala da CPL.
localizada na Av. Domingos Sertão, l.OúO, Bairro Sáo José, Pastas ̂ m/MA. de 2* a M, cEas
08:00 ás 12.00 horas, podendo ainda ser solídtado através do E-malL
cpipastonsbonsma^gmall.com. Esclaretímenlo adldorai no mesimo etiüereçu e e-mali citados
e no número *55 98 996G27994.

Pastos Bons (MAj, 28 de outubro de 2021 >'
G8ILA MELO CARVALHO /

PREFEdURA MUNICIPAL OE PENALVA

AVISO K CANCELMIENTO

REDENOAMENTO N* 02/2031

Fica desconsiderada a publicação do Aviso de Credenciamento n' 02/3021, cujo
objeto e o çredentíamento de artistas, er>tidad0s a fazedores da cultura para a realização
de atividades artísticas e culturais que passam ser transmitidas pela Internet ou
dispor^lizadas por meio de redes sociais e outras pidtafomtas digitai, publicado na Edição
n* 205, Página 248, de 29/10/2031, do Diário Oficial da IJnlão-QOU-5eç2o 3, que por falha
administrativa, foi publicado erroneamenté. devendo ser desconsiderado para todos os
efeitos legais, Informações pelo e-mali: prefeirurapenalva.ma9ginall.com.

Fenalva/MA, 29 de outubro de 2021.
clAudia do socorro silva rabelo

Secretaria Municipai de Cultura e Turismo

AMSO DE CHAMADA PÚSlICA N* 3/2021

A RrefeJtura Muricipal de Pcnalva/MA torna público que ficará aberto no
período de 29/10 até 16/11/2021, a Chamada Pública n* 03/2021, cujo objeto é o
credenciamento de artistas, entidades e fazedores da cultura para a realização de
arfvidadés arUstkas e culturais que possam ser tr^nanhidas pela internet ou
disponiblllzadaa por meio de rede» sociais e outras plataformas digitais. Informações pelo
e-mail: prefelturapenafva.ma^g^nail.cpm O editai ericonTra*se i disposição dos
Interessados no Portal da Transparénda, no sUe www.penalva.ma.gov,br.

Penalva/MA, 28 de outubro de 2021.
CLÁUDIA DO SOCORRO SILVA HMEIO

Secretária Municipal de Cultura e Turismo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

AVISO oe uotaçAo
PRCGAO EUTRÔNICO N» 10/2B2Í • SRP

A Prefeitura Municlpaj de Presidente Juscelíno/ MA, através do Secretário
Murvdpal de Administração e por força do Decreto 003/2021, torna público para
conhectmenic dos Interessados, que fará realizar, sob a égide da lei n> 10.520/2002, do
decreto it* 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto ri* 7.746, de 05 de ̂ nho de
2012, do decreto n' 8.538, tíe D6 de outiAiro de 2015, aplKando-se, subsldlanamente, a lei
n* 8666, de 21 de Junho de 1993, decreto municipal 009/2021, Ücitaçáo na modalidade
Pregão oa sua forma Eletrônica, do tipo menor preço giotaai. Objeto; Registro de Preços
para futura e eventual Contratação de empresa especializada na prestação de serviços na
produção e organização de evento», atrações culturais e serviços correlatos,
compreendendo o planejamento, a organização, a execução, a operacipnaiização, a
recepção, a produção e assessoria de evento», a locação de espaço e mobiliário
adequados, equipamentos, ace&sôrlos, insumos e todos os demais materiais para atender
as demandas das diversas secretárias do Município de Presidente Juscelino/MA. A
realização da sessão será no dia 17 de Novembro de 3021 À5 OShOO no endereço
eletrônico: www.portaidecofnpraspubncas.com.br. O Editai completo está disponível para
consulta e retirada nos endereços eletrônicos: www.portaldecampraspubnca&com.br e
htrps;//presidenTeJuseeiino.ma.govbr/portal/portal-edilais4icrtaea>locâi Maiores
Informações po0ei4o ser obtidas pelo e-mall cpfpiÇhotmaii.com.

Presidente Ju&celIno/MA. 03 de Novembro d« 2021.

DANIEL NiNA NUNES

Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO JOÃO BATISTA

AVISO DE UOTAÇAO
PREGÃO ELETRÔNICO m 12/2021

REGISTRO oe PREÇO N« 28/2021
O Munlo'oio de SSo João Batista {MA}, através da Secretaria Municipal de

Saúde, por meio da Comissão Permanente de LicKação • CPL, avisa aos Interessado» que
fará realizar Ucitação na seguinte modalidade e condições. Mcxfalidade: Pregão Eietrôrico.
Modo de disputa: 4^orto. Tipo de lldtação: Menor Preço Global, que será regida pela Lei
n* 10.520/2002, subsfdiariamente as disposições da lei n4 8.666/93, suas alterações.
Objeto: Registro de Preços para Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de
Sistema de Produção de Oxigênio Medicinal, parx atender as necessidades da Secretaria de
Saúde do Município de São João Batista - MA. Dota e horário do inicio da disputa;
14h:30min do dia 16/11/2021. Site para realização do Pregão; www.licitanet.com.br
Poderão participar da Licitação todas as empresas especralizadas no ramo, que comprovem
possuK os recfutsitfis mfmmos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus
objetivos. Maiore» írVormações poderão ser obtidas no srte do IICITANET e também nos
dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Lkjtaçào do Município de SSo
João Batista • MA, onde poderão ser consultados gratuRamente, desde que em mfdia e
portal da transparência Dúvidas e esctareelmentos, e-maR:
cplsaojoaobattsta^hotmafl.com.

São Joio Batista • ma, 29 de outubro de 2D21.

MAVARA ARAÚJO PINHEIRO
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO

CHAMADA PÚBLICA N* 001/2021
EXTRATO 00 CONTRATO N* 192/2021 - REF.: Processo Administrativo n» 323//202].
PARTES: Município de SSo Raimundo das Mangabelras/MA, CNPJ na 06.651,616/0001*
09 e MARIA DAS DORES FRANCA BEZERRA, CPF sob □ n» 667.712.933-00, DAP n'
SDW0321121303151911180329, credenoado na Chamada Pública n» 001/2021. OBJETO;
Aquisição de gêneros aRmenticios da agricultura familiar para alimentação escolar, para
aluAos da rede de educação básica pública, verba FNDE/^AE. BASE LEGAL: Lei Federai
n' 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei n» 11.947/2009, Resolução nv 06, de 08 de maio
de 2020 VALOR GLOBAL; R$ 19 357,00 (dezenove mil, trezentos t cinqüenta e sete
reais}. DA VIGÊNCIA: Ate 31 fie dezembro de 2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: órgão;
PREFEITURA DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS; Unidade; MANUT. { DESENV. DA
EDUCAÇÃO BASICA; 12.306.0251.2 022 • MANUT. 00 RROGRAMA OE MERENDA
ESCOLAR; Naturua fia Despesa: 3.3.90.30.00.00 • Material fie Consumo: Fonte de
Recursos: 111 Receitas dc Impostos e de Trattsferênoa dc impostos - Educação; 122
Transferências de Recursos do FNDE Referente» ao Programa Nacicnai de Alimentação
Escolar (PNAE). FORO: Elegem o Foro da Comarca de São Raimundo das Mangabelras,
Estada do Maranhio. DATA O A AS5lféATUAA: 28 de outubro de 2021. ASSINATURA:

Secretána Munldpai de Educação, PEDRJNA flOORIGUES MELO e MAfiik DAS DORES
FRANCA BEZERRA, Fornecedora Individual 5ão Raimundo das Mangabelras/MA, 39 de
outubro de 2021. CLORlA MARiA AGUIAR COSTA Presidente da CPL


