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AVISO DE ADJUDICAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS NO 1/2021 

Obieto, Contratação de empresa do ramo para fazer a construção de uma quadra 
poítesportiva coberta na sede do Município de Governador Edrson Lobão através do 
Min!stèrio do Esporte, proposta de Ce,mierio nu 035145/2010 • SICONV, conforme Anexo II, 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal 8 666/93, valor global R$: 470 777,12 ;Quatrocentos e 
setenta mil e setecentos e setenta e sete reais e doze centavos). 

O Prefeito resolve ...lera , e objeto licitado ao licitante: M QUEIROZ 
VASCONCELOS EIRELI, CNPJ 18 654 .47b/r.r .:)1 ns, roer sede estabelecida na Rita "firadent-es 
n° 544etra "A' Centro Cidade; G", Els..n lonão • MA. 

Gov Eií rson Lobão, 28 de junho de Vr4. 
rI.LISFAVO PAIXÃO MARTINS 

Presidente da CPL 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Ne 1/2021 

Objeto, Contratação de empresa do ramo para fazer a construção de uma quada 
poliesportiva coberta na sede do Município de Governador Edis. Lobão através do 
Ministério do Esporte, proposta de Convênio ri-g 035145/2018. SICONV, conforme Anexo 

HOMOLOGO para devidos fins de direito a proposta encaminhada e assinada 
pela empresa; M QUELRO! VASÉesNCELOS EIRELI, CNPJ 18 604.476/0001-0_5, com sede 
estabelecida na Rua Tiradentes n° 54, Letra "A' Centro Cidade: Gov Edison Lobão, MA. No 
valor global de R$, 470 777,12 (Cynatrocentos e setenta mil e setecentos e setçnta e sete 
reais e doze centavos). 

Edison Lobão, 28 de junho de 2021. 
FABRICIO DOS SANTOS SILVA 

Secretãrio de Finanças, Fazenda e Receita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

AVISO DE ADIAMENTO 
PREGÃO ELETRÔNICO NO 41/2021- SRP 

A COITPINSa0 Permanente de Licitação de Imperatriz - MA, informa que em 
decorrência do arquív.9 prevtamente fornecido estar incompleto, e respeitando o principio 
da publicidade o transparencla ADIA-SE o EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 041/2021. SRP 
previamente agenciado para o dia 07 de iulho de 2021 'às 09hrs (nove horas), para o dia 
14 de inibo de 2021 as 09.lãrs (nove h.ora.$). OBJETO: Aquisição eventual e futura de 
produtos de lavanderia hospitalar com cessão de equipamentos dosadores eletrônicos em 
regime de comodato, destinado a atender o setor de lavanderia do Hospital Municipal de 
Imperatriz • HMI e Hospital Municipal Infantil da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE --
SEMUS. CÓDIGO UASG: 453204- TIPO DE LICITAÇÃCí: Menor Preço Global INFORMAÇÕES::. 
Rua Urbano Santos, n° 1657, Bairro tocara. Imperatriz (MA), OBTENCÃO DO EDrTALi O 
Edtal e seus anexos estão à disposiç•ão dos interessados, no horário àas 0811 às 181r, na 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, situaria na Rua Urbano Santos, ng 1657, Bairro 
Juçara, Imperatriz (MA), para consulta gratuita, podendo ser obtido atravès do site 
www imperatriz.ma.gov,br/lidtacoes e wv.,w,gov br/compras, ou mediante pagamento no 
valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido atraves de Documento de Arrecadaçào 
Municipal • DAM (emitido pela Secretaria de Planejamento. Fazenda e qestão 
Orçamentaria). 

CHRISTIANE FERNANDES SILVA 
Pregoeira 

RESULTADO DE JULGAMENTO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Na 1/2021 -CPL 

EVENTO- JULGAMENTO DE RECURSO. DATA DO EVENTO' 24/06/2021. A 
autoridade Superion torna público o julgamento do recurso da licitante: CIRIO 
CONSTRUTORA E SERVIÇOS CEDA, nos termos do ui, 109, parágrafo 40 da Lei 8.666/93; a 
decisão a mim stibmetida. (ONHECER. e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, para 
manter a inabilitação da empresa Recorrente, mantendo inalterada todas as decisões 
proferidas anteriormente por parte da Comissão Permanente de Licitação- CPL, conforme 
consta na respectiva Ata de 25 de emalo de 2.022. e informa que os tundamento5 
encontram-se nos autos. do Processo Administradvo n° 0210.00-025/2021 SINFR0, 
CONCONRRÊNCIA PUBLICA Na 001/2021 • CPL, a disposição das licitantes. Ante o exposto 
fica designada a sessão para abertura dès propostas de preços para o dia 12 de julho de 
2021 às 09:00h, na sala de reunião ria Comissão Permanente de Licitação. OBJETO: 
Contratação de empresa esneciabzeda para execução de serviços de Mtcrodrenagern 
Urbana no municipro de Imperatriz - MA, conforme as condições estabelecidas no Termo 
de Referênçia/Projeto Basicn, Edital e Planilha Orçamentária em anexo. 

ZIGOMAR COSTA AVELINO FILHO 
Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Na 3/2021 

Homologo o resultado da licitação na modalidade TOMADA DÊ PREÇOS ri' 
003/2021, do tipo menor preço global, obletivando a Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de construção de academia da saúde porte 
intermediário na município de Pedreiras/MA, em favor da empresa A. NI_ DE MELO 
TEIXEIRA LTDA, inscrita 110 C.INP1 ri° 27,810.823/0001,39, sediada na Rua do Seringal, n° 
567, Seringar, CEP 00 65.725-.000 - Pedreiras/MA, vencedora do certame no valor total de 
R$ 99 589,07 (Noventa e nove mil, qu'inhentos e oitenta e nove reais e sete centavos). 
Comunica assim o resultada 'finei do procedimento, levando em conta o interesse pi.ible,o 
e Administrativo 

Pedreiras/MA. 28 de junho de 2021. 
MARCILIO LIRA XIMENES. 

Secretario de Saude 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO Na 9/2021 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Presidente Vargas, Estado do 
MaranhàO, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a 
êgide da Lei n.° 10.520/02, Deçreto 10.024/2019 e subsidiariamente as disposições da 
Lei n,d 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modarniude Pregão 
Eletrônico_ de tipo menor preço por item,. -nulo objeto é a Aquisição de materiais e 
equipamentos para informatização e funcionamento do prontuãrto eletrônico de 
interesse da rede municinai de saude de Presidente Vargas-MA, que será realizado no 
dia 12 de Julho de 2021 ás 14:00 horas (hodirlo de Basilla), através do uso de 
recursos da tecnologia da informação, sito https //ww,Neportaldecompraspublicas,corb.br, 
sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão 
Permanente de licitação, situada na Av Pio XII, N' 20, Centro, Presidente Vargas-MA. 
O editai e seus anexos encontram•se disponiveis no endereço eletrôeico do Portal de 

CD, 221 

Compras Publica,s em https.//www.portaldecompraspubfices com,br, no Sacerp/TCE ou 
através do e•mul cplpresidentevargas@ginall.com Esclarecimentos adicionais no 
endereço eletrônico https://www.portaldecornnizaspublIcas.corn.br, das 08,00 as 
12 00hs 

Presidente Vargas/MA. 22 de Junho de 2021 
RAVEL DO NASCIMENTO _REIS. 

Pregoerlo 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO N° 8/2021 

C Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Presidente Varg-as, tstado do 
Marnnhão, torna publico, para conhecpmento dos interessados que farã realrcar, sob a 
êgide de Lei n_° 10_520/02. Decreto 10_024/2019 e subsidiariamente as disposições da Leli 
0.° 8.005/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Elettônrco. do 
tipo menor preço por item, cujo objeto é a Aquisição de veículos Olon para atender as 
demandas da administração pública cio municipto de Preeidente Vargas•MA, que será 
fealizado no dia 12 de Julho de 2021, ás 104.0 horas (horário de Brasília), através do tisn 
de recurso', da tecnologia da informação, site 
https2//www.portaldecompraspubbcas,com,br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta 
Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação. situada na Av Pio XII, 
N° 20, Centro, Pre,dente Vaigas•NIA. 

O edrtal e seus anexos encontram-se d/sponlvers mo endereço eletrontco dv 
Portal, de Compras Públicas ern http//www.portaldeeoMpraspubbeas,combr, no 
Sacop/TCE ou atravès do e-mail colpresidenteva:gas@gmail com Esclarecimentos 
adicionais no endereço eletrônico Irttps://www.portaidecompraspublicas.com.br, das 08;00 
as 12.00hs 

Presidente Vargas/MA, 22 de lanho de 2021 
RAVEL DO NASCIMENTO REIS 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNIOPAL SANTA QUITERIA DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO - SRP N 14/2021 

Q Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Qu'Itâda do Maranhão. 
Estado do Maranhão. torna público, 'para conhecimento dos interessados que fará 
realizar, sob a égide da Lei nee 10.520/32, Derreto e 0 10.024/19 e subsidiai:lamente as 
disposiçõe..5 da Lei n.° 8.666/93 e suas alteraçõ, po, t,riores, licitação na modalidade 
Pregão Eletron,lco com registro de preço, do tlpo menor preço por lote e apuração por 
item, qua tem por objeto contrafação de empresa para fornectrnento de gêneros 
alimenticios para .atendimento da Prefeitura da Prefeitura Municipal Santa Quitèria dv 
Maranhão/Ma, o certame se realizará no dia 12 de Julho de 2021 de 2021, ás 14z00 
horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, 
Site https://wwwportaldecompraspublicas.com br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta 
Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de 1.1.citação, situada na Av Cal 
Francisco Moreira n° 45, Centro, Santa Ougeria do Maranhão - Ma, O edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Compras Públicas . 
endereço https.Maiww.portalidecompraspubficas.com.br. EsciarecImentos adicionais 110 
mesmo endereço e/ou pelo telefone 1" 981 3194-7701, das 08:00 as 12.00hs. 

Santa Oditeria do Maranhão-MA, 25 de junho de 2021 
AMAURY PARLO COSTA DOS SANTOS 

Pregoeiro 

AVISO DE tiCITAÇÃCI 
PREGÃO ELETRONWO - SRP Na 13/2021 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Main1/41oal de Senta Quiter a do Maianhão, 
Estado do Maranhão, 501.8 PUIÀICO, par.. cenherimento dos interessados que faia 
realizar, sob a.atigtde de sei 115 10.520M. 1:).CrECCI .5 10 024/13 e subsídariarnenze as 
disposições' da Lei nt 8.608190 e 4.ie9 alterei;ães posteriores, hcitacão na modalidade 
Pregão Eletrõníco com reentro cie preço, do tipo menor preço par lote e apuração por 
Itern, que tem por objeto contratãO0 da empresa para fornecimento de material 
adontolOgieo, material de laborderio couicamentas hospital/nes, medicamentos e 
rnatenal hospitalar para atendimento da Prefeitura Municipal Santa Quiieria do 
Ailatenhão/Ma, o certame se realizara no dia 12 de Julho na 2011, ás o= horas 
(bacano de graciard, através do uso de recursos de tecnologia de infornnzcão odre 
httpsirnanne notralderametaspublicas.coman. tendo oreeldide pelo Pregoemo desta 
Prefeitura Municipal em. til. da Comissão Permanente de í icrtação situada na Av Cal 
r,ancow Moenda na 45. Centro. Upila 1!,' ., arallhãO Ma, O emtal e seus 
acenos ematintraincre delem-liamos na pagina web do Portal de Compras Públrces 
endereço ifittPa://~Sa.portaIdesOmpraapublicas.corn br Esclarecimentos adicionais no 
Mesmo endereço ejto pelo teleFone Ir 98) 3194-7701, das 0800 as 12 00hs 

Senta Ouiteria da Maranhão-MA, 25 de junho de 2021 
4M41280 PAew COSTA DOS SANTOS. 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Na 3/2021 - CPL 

TIRO'f2;.$0 ADMINISTRATIVO N° 29/2021 

A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE 1.:).5: LICITAÇÃO DA PREFEITURA 

MUNIG-IPAL DE TIMBIRAS/MA, realizará, as 02.7041a0, do a,t, 20 de julho de 2021, a 

sesAo de licitação será realizada na sede da 7refertura Municipal de Timbiras/MA, 

situada na Rita José Antonio Francis, n° 15, Centro, Timbiras/MA. CEP 65.420-000, 

l icitação nt modalidade Tomada de Preços, no regime de Emprefttda por MENOR 

PREÇO GLOBAL, objetivando contratação de empresa especializada em serviço de 

engenharia para RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO: POVOADO LADEIRA AO 

POVOADO SÃO DOMINGOS. localizados no MUNICÍPIO DE TIMBIRAS/MA,. proveniente 

do Convênio realizado com a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SAÕ 

FRANCISCO - CODI.VASE. Convênio n° 8,272-00/2020 A licitação será realizada na forma 

da Lei Federal n° 8-666/1993. O Edital e seus anexos estão 'a disposição na sede da 

CPL, no horário de 08 as 12hrs, segunda à sexta feira, para consulta gratuitamente, no 

site oficial (httpí.://tirnbiras.rria gov.br), no sistema (www.tce ina.gov.br/sacop), ou 

aquisição mediante recolhimento da taxa de RS 20.00 (vinte reais), através de 

pagamento da guia de recolhimento DAM. podendo solicitar a vir, de recolhimento 

pelo ernail no horário das 08.00 às 12•00hs„ de segunda a sexta feira 

(tributosturabiras@gmail.corn). 

Timbiras/MA, 28 de. junho de 2021_ 

NULA MELO BEZERRA 
Presidente da CPL 

Docuineme sissIcarmalalkalniente bouba-ase ta0 2.200-2.cle 24/OWn" 1 
me ineatisi a ',iras...buir, VaaVaS Publicas Praslicira - ara 
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Últimas 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA DO 

MARANHÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO - SRP 013/2021. 
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Qui 

teria do Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para 
conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide 
da Lei n.° 10.520/02, Decreto n.° 10.024/19 e subsidiariamente 
as disposições da Lei n," 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico com registro de 
preço, do tipo menor preço por lote e apuração por tem, que 
tem por objeto contratação de empresa para fornecimento de 
material odontológico, material de laboratório, equipamentos 
hospitalares, medicamentos e material hospitalar para atendi 
mento da Prefeitura Municipal Santa Quitéria do Maranhão/Ma, 
o certame se realizará nodla 12 de julho de 2021, ás 08:00 horas 
(horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da 
Informação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, 
sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na 
sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av Cel 
Francisco Moreira, n°45, Centro, Santa Quitéria do Maranhão 
Ma. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina 
web do Portal de Compras Públicas - endereço https://www. 
portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais 
no mesmo endereço e/ou pelo telefone ("98) 3194-7701, das 
08;00 as 1M0h5, SANTA QUíTÉRIA DO MARANHAO-MA, 25 
de junho de 2021. Amaury Pablo Costa dos Santos. Pregoeiro 
Municipal, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO 
MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO - SRP 014/2021. 

egoeiro Oficiai da Prefeitura Municipal de Santa QW-
e Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para 

co imento dos Interessados que fará realizar, sob a égide 
da Lei na, 10528/02, Decreto ri.° 10.024/19 e subsidiariamente 
as disposições da Lei n..8.666/93 e suas alterações posteriores, 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico coro registro de 
preço, do tipo menor preço por lote e apuração por item, que 
tem por objeto contratação de empresa para fornecimento de 
géneros alimentícios para atendimento ida Prefeitura da Pre-
feitura Municipal Santa Quitéria do Maranhão/Ma, o certame 
se realizará no dla 12 de julho de 2021 de 2021, ás 14:00 horas 
(horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da 
informação, site https;//www.portaldecompraspublicascom.bc 
sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na. 
sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av Cel 
Francisco Moreira, n°45, Centro, Santa Quitéria do Maranhão - 
Ma.0 edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina 
we.b do Portal de Compras Públicas - endereço https://www. 
portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais 
no mesmo endereço e/ou pelo telefone)" 98) 3194-7701, das 
08:00 as 12700hs., SANTA QUITERIA DO MARANHAO-MA, 25 
de junho de 2021_ Amaury Pablo Costa dos Santos. Pregoeiro 
Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITËRIA DO MARAN 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO - SRP 015/2021. 
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do 

Maranhão. Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos 
interessados que farã realizar, sob a égide da Lei 10.520/02, Decreto 
0.0 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei R.8,666/93 e 
suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
co( stro de preço, do tipo menor preço por lote e apuração por 
'Ft tem por objeto contratação de empresa para execução dos 
se de iluminação pública e material elétrico para atendimento 

.de Prefeitura Municipal Santa Quitéria do Maranhão/Ma, o certame 
se realizará np cita 13 de julho de 20211, ás 08:00 horas (horár o de 
Brasília). atrav.ds do uso de recursos da tecnologia da informação, site 
https://www,portaldecompraspublicas.combr, sendo presdida pelo 
Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente 

:de Licitação, situada na Av Cel. Francisco Moreira, n°45, Centro, Santa 
-Quitéria do Maranhão ‘Ma.0 edital e seus anexos encontram-se dispo-
. niveis na pagina web do Portal de Compras Públicas-endereço https:// 
www,portaidecompraspublicas,com.br. Esclarecimentos adicionais no 
mesmo endeteço elos pelo telefone (" 98) 3194-7701, das 08:00 as 
12:00 hs, SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA, 25 de junho de 2021, 
Amaury Fabio Costa dos Santos. Prt4goeiro Municipal. 
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A s e esoctio oes por mal 
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Neste sentido, merece destaque o artigo 79, §19, da Lei n.9 14.010/2020, 
que afasta a aplicação de seu caput às revisões contratuais de locação. 

Por lvy Oliveira Mourão dos 
Santos, advogada da área cível 
no escritório Machado France5-
chettl Advogados Associados, 

No último dia 03 de junho 
o Supremo Tribunal Federal 
proferiu decisão suspenden-
do, pello periodo de seis meses. 
processos administrativos 
ou judiciais que resultem em 
remoção, desocupação ou 
despejo de populações vulne-
ráveis, bem como a concessão 
de despejo liminar em que o 
locatário seja pessoa vulnerá-
vel, tendo em vista as medidas 
de contenção da pandemia de 
Covid-19. 

Em Medida Cautelar na 
Arguição de Descumprimen-
to de Preceito Fundamental 
n.. 828/DF, o Ministro Relator 
Roberto Barroso conside-
rou três situações dist ntas7. 
ocupações ocorridas antes 
da pandemia; ocupações 
ocorridas durante a mesma; 

e situações de despejo em 
que o locatário seja pessoa 
vulnerável. Ressalte-se que 
o marco temporal que defi-
ne o início das medidas de 
contenção da pandemia é 20 
de março de 2020, quando 
foi decretacloestado de ca-
lamidade pública, por meio 
do DecretoLegislativo n.... 
6/2020. 

No primeiro caso, o Mi-
nistro reconheceu que a 
necessidade das medidas de 
Isolamainte social impostas 
pelo Poder Público - neste 
contexto, a de permanecer 
em casa para evitar a propa-
gação do vírus da Covid-19 
- provoca urna afluência 
de dois principias consti-
tucionais; o direito social à 
moradiae à saúde. Visando, 
portanto, E proteção de po-
pulações mais vulneráveis 
que, pelas suas condições 
sociais, estão mais expostas 
á contaminação, bem como 

a saúde dos agentes públicos 
envolvidos nos procedimen-
tos de desalojamento, o emi-
nente Relator entendeu pela 
sua suspensão, pelo prazo de 
seis meses, de tais ocupações. 

O segundo caso diz respei-
to ao desfazimento de novas 
ocupações, posteriores à data 
de 20 de março de 2020. Aqui, 
prepondefou a necessidade 
de se tutelar a segurança 
pública em face da ação de 
grupos criminosos, além do 
risco iminente de desliizamen-
tos e outros desastres naturais, 
quando houver. Desta manei-
ra, a atuação do poder público 
é permitida, contanto que 
haja a possibilidade de trans-
ferência dos moradores para 
locais seguros, evitando-se a 
situação de desabrigo. 

Por fim, merece especial 
atenção a terceira hipótese, 
qual seja, a de despejo liminar 
do locatár;o, considerando-se 
sua condição sodoeconamica: 

lança carta 
tarnento à LG;Tíosi

No dia internacional do 
Orgulho LGBTQA ie celebrado 
ontem (28), o Procon-SP lança 
uma cartilha sobre os direitos 
desses consumidores, ressal-
tando que a discriminação em 
virtude de orientação sexual 
ou identidade de género é 
crime. 

Na cartilha, há orienta-
ções sobre onde e como o 
consumidor pode registrar 
denuncias sobre violações a 
seus direitos. A cartilha tam-
bém cita alguns exemplos de 
situações em que o direito 
do consumidor LGBTQIA+ 
está sendo violado. Entre 

eles estão situações em que 
o consumidor e impedido de 
frequentar estabelecimentos 
comerciala quando lhe é 
negado o direito de ser cha-
mado pelo seu nome social; 
quando é impedido de fazer 
Inscrição ou de ingressar em 
um estabelecimento de en-
sino e quando e submetido 
a situações constrangedoras 
ou vexatórias no exercicio 
de seus direitos7 entre outras 
situações. "Estamos lançando 
hoje,cra 28 dejunho,a campa-
nha de combate à LGBTfobia. 
Infelizmente, essa é uma situa-
ção que ocorre no mercado de 

consumo, consumidores são 
discriminados em virtude de 
sua orientação sexual. O Pro-
c.on-SP aplica multas a esses 
estabeleOmentos e comunica 
à policia, já que desde julho 
de 2019, essa pratica é crime'i 
disse Fernando Ca pez, cfiretor 
executivo do Procon-SP_ 

No Estado de São Paulo, a 
Lei Estadual 10.948/2001 pune 
administrativamente a prática 
de discriminação por orienta-
ção sexual. Nesse caso, a lei 
prevê punição para qualquer 
pessoa física, jurídica (bares 
restaurantes, escolas, hotéis, 
estabelecimentos comerciais 

a Lei na 14_010/2020, que 
disciplinou o Regime Jurídico 
Emergencial e Transitório das 
RelaçbesJundicas de Direito 
Privado (RJET), em seu artigo 
9., veio a suspender, atá o dia 
30 de outubro daquele ano, a 
concessão de pedidos limina-
res de despejo sem (80x/a da 
parte contrária, nos casos pre-
vistos no artigo 59,1‘il..inelsos 

II, V, VI), VIII e IX, da Lei ria' 
8. 245/1991 (Lei de orações de 
Imóveis Urbanos). Trata-se de 
desocupação Ifixílnar do imó-
vel tocado no Prazo de +quinze 
dias, Independentemente ele 
aud.iênda da parte contrária, 
que pode ocorrer em situa-
ções como descurnprimento 
de acordo em que as partes te-
nham fixado prazo minimo de 
seus meses para desocupação, 
permanência do sublocatano 
no imóvel após o término do 
contirato de locação, falta de 
pagamento do aluguel, dentre 
outros. 

a 
cons 

etc.) ou organização social que 
praticarem a discriminaç5o. 
As penalidades variam de 
advertência até a cassação da 
licença para funcionamento 
do estabelecimento. 

Já na capital pautista, a Lei 
Municipal 17,301/2020 prevê 
punição a empresas e pessoas 
fisicas que cometerem atos 
discóminatóilos com viorencita 
física e/ou verbfil. indu'indo 
publicações LGE3Tfabiceas BIN 
redes sociais ou qualquer 
outro meio, propagandas que 
incitem ou induzam 'a discri-
minação, preconceito, ódio ou 
Violência, 

Confira nossa tabela especial para publicação de 
atas, balanços, editais, avisos e muito mais. 
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ERRATA DE PUBLICAÇÃO — PREGÃO ELETRÔNICO ERRATA 
— SRP 013/2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO 
MARANHÃO 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do 
"Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, que o certame 
WIYPREGÃO ELETRÔNICO 013/2021, publicado dia 05 de junho de 

2021 NO DOM, onde LÊ, PREGÃO ELETRÔNICO — SRP 
013/2021; LÊ-SE PREGÃO ELETRÔNICO — SRP 014/2021. 
Permanecendo todas as outras informações. O edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de 
Compras Públicas endereço 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 
3194-7701, das 08:00 as 12:00hs. 

SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO - MA, 06 de julho de 2021 

Amaury Pablo Costa dos Santos 

Autor Siwanne Gomes Ferreira 
Código de identificação, e2d06faa6,5cefiab7171af66a213bcef2f09fd241 

ERRATA DE PUBLICAÇÃO — PREGÃO ELETRÔNICO ERRATA 
—SRP 012/2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO 
MARANHÃO 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do 
Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, que o certame 
PREGÃO ELETRÔNICO 012/2021, publicado dia 05 de junho de 
2021 NO DOM, onde LÊ, PREGÃO ELETRÔNICO — SRP 
012/2021; LÊ-SE PREGÃO ELETRÔNICO — SRP 013/2021. 
Permanecendo todas as outras informações. O edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de 
Compras Públicas endereço 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 
3194-7701, das 08:00 as 12:00hs. 

SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO - MA, 06 de julho de 2021 

Amaury Pablo Costa dos Santos. 

Autor' Siwanne Gomes Ferreira 

rx 

Código de identificação; 77ca912c94fb863f1d86c496827c139e882f8b32 

AVISO DE LICITAÇÃO — PREGÃO ELETRÔNICO — SRP 
017/2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO 
MARANHÃO 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quléria do 
Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento 
dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.° 
10.520/02, Decreto n.° 10.024/19 e subsidiariamente as 
disposições da Lei n.° 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico com registro de preço, 
do tipo menor preço por lote e apuração por ,item, que tem por 
objeto Contratação de empresa para fornecimento de mateniall 
elétrico e materiall hidráulico para atendimento da Prefeitura 
Municipal de Santa Quitei-lia do Maranhão/MA, o certame se 
realizará no dia 15 de Julho de 2021, ás 08,00 horas (horário de 
Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, 
site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida 
pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av Cell. Francisco Moreira,. n° 
45, Centro, Santa Quitéria do Maranhão - Ma. O edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de 
Compras Públicas endereço 
https://www.portalldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 
3194-7701, das 08-00 as 12:00hs., 

SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO - MA, 25 de junho de 2021 

Amaury Pablo Costa dos Santos. 

Pregoeiro Municipal. 

Autor Siwanne Gomes Ferreira 
Código de identificação 48a611e81a47ee1cd31f20637eef72ad02590fcf 

AVISO DE LICITAÇÃO — PREGÃO ELETRÔNICO — SRP 
016/2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO 
MARANHÃO 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do 
Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento 
dos interessados que fará realizar, sob a egkle da Lei n.° 
10.520/02, Decreto n.° 10.024/19 e subsidiarbamente as 
disposições da Lei n.° 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico com registro de preço, 
do tipo menor preço global, que tem por objeto Contratação de 
empresa para prestação de serviços de realização de estudo 
cientifico baseado no guia nacional de vigilância epidemiológica 
para atendimento da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do 
Maranhão/MA, o certame se realizará no dia 13 de julho de 2021, 
ás 11:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da 
tecnologia da informação, site 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pelo 
Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av Cel. Francisco Moreira, n° 
45, Centro, Santa Quitéria do Maranhão - Ma. O edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de 
Compras Públicas endereço 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 
3194-7701, das 08:00 as 12:00hs. 
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Diário Oficial do Município Processo: 

Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão F°Ihal2RUbriCa. 

agosto de 1977 

I - advertência; 

II - multa no valor de até um salário mínimo; 

III - interdição parcial ou total do estabelecimento. 

• 2°. As sanções previstas no parágrafo anterior serão 
apuradas pela Secretária Municipal de Saúde e aplicadas 
pela Secretaria Municipal de Administração ou por quem 
esse delegar competência, nos moldes do art. 14 da lei 
Federal 6.437 de 20 de agosto de 1977. 

Art. 100. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação e, 
as medidas previstas, perdurarão, quando houver determinação 
específica, durante este período, ou até que a situação de 
calamidade pública em saúde seja revogada ou, ainda, até 

*disposição ulterior que a modifique. 

Santa Quitéria do Maranhão/MA, 05 de julho de 2021. 

Autor Siwanne Gomes Ferre Ira 
Código de identificação f28fd1 f54a8774e64613404fa 1 acf2ced426172c 

PREGÃO ELETRÔNICO — SRP 013/2021. 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do 
Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento 
dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.° 
10.520/02, Decreto n.° 10.024/19 e subsidiariamente as 
disposições da Lei n.° 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico com registro de registro 
de preço, do tipo menor preço por lote e apuração por item, que 
tem por objeto contratação de empresa para Aquisição de gêneros 
alimentícios , para atender as necessidades das secretarias 
municipais de SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/Ma, o certame 
se realizará no dia 12 de julho de 2021, ás 14:00 horas (horário de 
Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, 
site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida 

impelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão 
ler Permanente de Licitação, situada na Av Cel. Francisco Moreira, n° 

45, Centro, Santa Quitéria do Maranhão - Ma. O edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de 
Compras Públicas endereço 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 
3194-7701, das 08:00 as 12:00hs. 

SANTA QUITERIA DO MARANHÃO - MA, 25 de junho de 2021 

Amaury Pablo Costa dos Santos. 

Pregoeiro Municipal. 

Autor Siwanne Gomes Ferreira 
Código de identificação: c77a88ade79904b47456.983a4t2f03728ea89291 

PREGÃO ELETRÔNICO — SRP 012/2021. 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do 
Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento 
dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.° 
10.520/02, Decreto n.° 10.024/19 e subsidiariamente as 

disposições da Lei n.° 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico com registro de registro 
de preço, do tipo menor preço por lote e apuração por item, que 
tem por objeto contratação de empresa para futura aquisição de 
material odontológico, material de laboratório, equipamentos 
hospitalares, medicamentos e material hospitalar, para atender as 
necessidades do Município de SANTA QUITÉRIA DO 
MARANHÃO/MA, o certame se realizará no dia 12 de julho de 
2021, ás 08:00 horas (horário de Brasília), através do uso de 
recursos da tecnologia da informação, site 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pelo 
Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av Cel. Francisco Moreira, n° 
45, Centro, Santa Quitéria do Maranhão - Ma. O edital e seus 
anexos encontram-se disponivels ria página web do Portal de 
Compras Públicas endereço 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 
3194-7701, das 08:00 as 12:00hs. 

SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO - MA, 25 de junho de 2021 

Amaury Pablo Costa dos Santos. 

Pregoeiro Municipal. 

Autor: Siwanne Gomes Ferreira 
Código de identificação: c4c4fc7660b4df822506adf8d2f1c86d656b650a 

PORTARIA N° 243/2021 — GAB. MSQMA 

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO 
MARANHÃO, Estado do Maranhão, SÂMIA COELHO MOREIRA 
CARVALHO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a 
Lei Orgânica do Município de Santa Quitéria do Maranhão — MA, 

RESOLVE: 

Art. 010 DESIGNAR, MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA, 
portadora da Cédula de Identidade n° 000028093494-7 SESP/MA, 
inscrita no CPF n° 615.168.643-87 e ocupante do Cargo 
Comissionado de COORDENADORA DE GESTÃO DO SUAS, DA 
ATENÇÃO SOCIAL E BÁSICA, DA SECRETARIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA 
DO MARANHÃO, conforme PORTARIA N° 176/2021 - GAB. 
MSQMA, para REPRESENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DA 
MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS — MMFDH, 
para praticar todos os atos necessários à efetivação e recebimento 
do conjunto de equipamentos destinados à equipagem e 
estruturação do Conselho Tutelar. 

Art. 02° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 030 Revogam-se as disposições em contrário. 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

Santa Quitaria do Maranhão — MA, 05 de julho de 2021. 
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