
" 'AVISO DE LICITAÇÃO Aro PREGÃO ELETRONICO - SRP 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
QUITÉRIA DO MARANHÃO 

022/2021.0 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 ma 10.520/02, Decreto n..10.024/19 e subsidiariamente 
as disposições da Lei na 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico com registro de 
preço, do tipo menor preço por por item, que tem por objeto 

,le ação de empresa para execução dos serviços de saniti-
tra atendimento da Prefeitura Municipal Santa Quitéria 

anhao/Ma, o certame' se realizará no dia 20 de agosto 
de 2021, ás 14:00 horas (horário de Brasília), através do uso de 
recursos da tecnologia da informação, sita https://www.por-
taldecompraspublicas.com,br, sendo presidida pelo Pregoeiro 
desta Prefeitura Municipal, na saia da Comissão Permanente 
de Licitação, situada na Av Cel. Francisco Moreira; na 45, Cen-
tro, 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 12:00hs. SANTA 
QUITÉRIA DO MARANHAO-MA, 14 de abril de 2021. Arnaury 
Pabio Costa dos Santos, Pregoeiro Municipal. . 

i 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
QUITÉRIA DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO SRP 020/2021. 
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria. 

do Maranhão, Estado do Maranhão,torna público, para conhe-
cimento dos interessados que fará realizar, soba égide da Lei ra. 
10.520/02, Decreto ma 10.024/19 e subsidiariamente as disposi-
ções da Lei ma 8,666/93 e suas alterações posteriores, licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço lote, 
apurado por item que tem ¡por objeto contratação de empresa 
para eXecução dos serviços de recuperação e manutenção de 
logradouros público para atendimento da Prefeitura de Santa 
Quitaria do Maranhão/Ma, o certame se realizará no dia 19 de 
agosto de 2021, ás 11:00 horas (horário de Brasília), através do 
uso de recursos da tecnologia da informação, sita https://www. 
portaldecornptaspublicas.com.br, sendo presidida pelo Prego-
eiro desta Prefeitura Municipal; na sala da Comissão Permanente 
de Licitação, situada na Av Cel. Francisco Moreira, n45, Centro, 
Santa QuItéria do Maranhão -.Ma, O edital e seus anexos en-
contram-se disponíveis na pagina web do Portal de Compras 
Públicas - endereço https://www.portaldecompraspublicas. 
diamba Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou 
peio telefone (a- 98) 3194-7701, das 08:00 as 12:00hs.SANTA 
QUITÉRIA DO MARANHÃO,MA, 14 de abril de 2021. Amaury 
Pablo Costa dos Santos. Pregoeiro Municipal. 

O DEBATE DO MARANHÃO 1 SÃO Luís, 5 DE AGOSTO DE 2021 1 SEXTA - FEIRA 

bate 
MaraalafsF.an 

Governo do Maranhão é finalista do 
Prêmio Excelência em Competitividade 

Mais uma vez, o Maranhão 
ganha destaque nacional, 
dentre as unidades federati-
vas, ao emplacar dois projetos 
como finalistas do Prémio 
Excelência em Competitivi-
dade, do Centro de Liderança 
Pública (CLP). A Secretaria da 
Estado do Planejamento e Or-
çamento (Seplan) coordenou 
o trabalho prévio de tutoria e 
análise de todos os 46 proje-
tos inscritos peio Maranhão, 
atividade que contribuiu para 
o aperfeiçoamento cias ins-
crições. 

Ao final, os programas 
Escola Digna e Gestão Peni-

tenciária foram reconhecidos 
dentre as melhores iniciati-
vas do ano, em um total de 
280 inscrições, recorde desta 
premiação, que ocorre desde 
2015. 

O Instituto Estadual de 
Educação, Ciência e Tecno-
logia do Maranhão (IEMA) 
também garantiu posição de 
destaque no Prêmio e ficou 
entre os 15 semifinalistas. 
Assim, o Maranhão entra for-
te na disputa este ano, com 
vistas a manter o posto de 
campeão nacional que foi 
obtido através do Plano Mais 
IDH em 2020. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
QUITÉRIA DO MARANHÃO 

ATO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO - SRP 
1.0 Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa 

o Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para 
ata mento dos interessados que fará realizar, sob a égide 
da Lei na 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 ítem, que 
tem por objeto contratação de empresa para fornecimento de 
materiais e equipamentos de informática para atendimento da 
Prefeitura Municipal Santa Quitéria do Maranhão/Ma, o certame 
se realizará no dia 20 de agosto de 2021, ás 09:00 horas (horário 
de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informa-
ção, sita https://www.portalciecompraspublicas,com.br, sendo 
presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, situada na Av Cel. Francis-
co Moreira, na 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.por-
taldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no 
mesmo endereço e/ou pelo telefone (" 911)3194-7701, das 08:00 
as 12:00hs. SANTA QUITÉRIA DO MARANH,k0-MA, 14 de abril 
de 2021. Amaury Pablo'Costa dos Santos. Pregoeiro Municipal. 

Seda lança edital para contratação de professores para Centro 
Integral de Educação Infantil que será inaugurado pelo Governo 
s profissionais deverão atuar no Centro Integral de Educação Infantil que 

será inaugurado pelo Governo do Maranhão. 
A Secretaria de Estado 

da Educação (Seduc) lan-
çou, nesta quinta-feira (5), 
edital para contratação 
temporária de professo-
res para trabalharem na 
Educação Infantil (creche 
e pré-escola) de tempo 
integral, em São Luis. As 
inscrições serão gratuitas 
e poderão ser realizadas 
a partir da meia-noite da 
próxima segunda-feira (9) 
até as 23h59min do dia 13 
de agosto de 2021, pelo site 
da Seduc (www.educacao. 
ma.gosabr). Os profissionais 
deverão atuar no Centro Inte-
gral de Educação Infantil que 
será inaugurado pelo GoVer-
no do Maranhão, as margens 
da Avenida Jackson Lago, 
antiga Quarto Centenário. 

Ao todo, serão ofertadas 
20 vagas para contratação 
imediata, além de cadastro 
de reserva para professores 
com formação em Pedago-

gia e Letras/habilitado em 
Língua Inglesa e formação 
de cadastro de reserva para 
Educação Especial, para atu-
arem na Educação Infantil 
(creche e pré-escola), na Uni-
dade Regional de Educação 
de São Luís. 

O processo seletivo será 

constituído de duas etapas, 
a primeira constará de ava-
liação curricular de títulos 
e experiência profissional 
docente de caráter clas-
sificatório e eliminatório, 
de acordo com os critérios 
estabelecidos no Anexo V 
deste edital. A segunda eta-

pa constará de entrevista de 
caráter classificatorio e eli-
minatório, aplicada somente 
aos candidatos classificados 
até trés vezes o número de 
vagas ofertadas (imediatas/ 
cadastro de reserva) por 
cargo, com duração entre 10 
a 20 minutos. 

SAÚDE 

Vigilância Sanitária Estadual ultrapassa 15 mil 
ações com medidas de combate à Covid-19 

Desde o início da pande-
mia _do novo coronavírus, a 
força-tarefa das fiscalizações 
da Superintendência de Vis 
g ilâ neia Sanitária (Suvisa), 
órgão vinculado à Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), 
mantém vistorias voltadas 
para o cumprimento das medi-

/ as sanitárias priorizadas pelo 
Governo do Maranhão para o 
enfrentamento da Covid-19. 
A Suvisa contabilizou mais de 
15.357 ações entre março de 
2020 a agosto de 2021. 

"Todos os cuidados devem 
continuar. Por isso, precisamos 
do apoio de todos no cumpri-
mento das orientações que 
vem sendo recomendadas e de 
100% de adesão da população 
adulta a vacinação'; explicou o 
secretário de Estado da Saúde, 
Carlos lula. 

Com inspeções diárias em 
três turnos, a Suvisa desenvolve 
fiscalizações em estabeleci-
mentos e pontos comerciais, 
que somadas às blitzen feitas 
em parceria com a Polícia Mi-
litar, Corpo de Bombeiros e 
Instituto de Promoção e Defesa 
do Cidadão e Consumidor do 
Maranhão (Procon/MA), têm 
garantido que mais vidas sejam 

salvas em todo o Maranhão, 
As vistorias protagonizadas 

pelo serviço de fiscalização sa-
nitária são a soma dos trabalhos 
desenvolvidos desde março do 
ano de 2020, quando o cenário 
de pandemia foi declarado no 
Maranhão. Até agosto de 2021, 
foram realizadas 13.667 verifi-
cações, 1.523 estabelecimentos 
comerciais visitados, 121 bar-
reiras sanitárias no Aeroporto 
Internacional "Marechal Cunha 
Machado" e outras 46 de trân-
sito em São Luís/'Esse quantita-

tisna demonstra que o trabalho 
de monitoramento feito sobre 
as atividades econômicas em 
todo o estado se manteve dons-
tante durante toda a pandemia. 
Apesar de estarmos com bons 
resultados, não podemos deixar 
de seguir os protocolos sanitá-
rios de forma que consigamos 
manter o contingenciamento 
da disseminação do coronavi-
rus, contribuindo para a redu-
ção de pessoas contaminadas, 
bem como na diminuição de 
internação hospitalar", disse 

o superintendente da Suvisa, 
Eclmilson Diniz 

Para chegar a essa mama, 
a Secretaria de Estado da Saú-
de (SES), por meio da Suvisa, 
montou equipes compostas 
por fiscais sanitários, atuando 
diuturnamente, incluindo sá-
bados, domingos e feriados. 
Somente neste último fim de 
semana, foram realizadas 177 
ações, todas com o objetivo 
verificar o cumprimento das 
normas restritivas emitidas pelo 
Governo do Maranhão. 
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TOMADA DE PREÇOS No 12/2021 

Processo Administrativo na 3010.0907.141/2021. 
A Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA realizará licitação da Tornada de Preços 

acima, do tipo Menor Preço por Item. OBJETO: Contrafação de pessoa jurídica de direito 
privado para a realização dos serviços de Pavimentação de Vias Públicas do município de Pastos 
Bons, de conformidade com as quantidades e espécies contidas no Anexo 1 - Projeto Básico, 
parte integrante deste Edital, em conformidade com Projeto Básico disposto no Anexo I do 
Edital. Data da Sessão: 24/08/2021. Horário: 11:00 horas. 

As sessões serão realizadas na sala da CPL, sito à Av. Domingos Sertão, Ne 1.000, 
Bairro São José, CEP 65.870-000, Pastos Bons/MA, onde serão recebidas as propostas de preços 
e habilitações. Base Legal: Lei n°8.666/93 e alterações, Leis Complementares ne. 123/2006 e ria 
147/2014, e as condições do Edital. 

Atendendo as recomendações sanitárias a sessão ocorrerá em local aberto e 
arejado, com o devido distanciamento de cada participante durante a sessão, com 
obrigatoriedade do uso de mascaras, luvas e o porte individual de álcool e demais itens de 
proteção necessária. Os Editais estão à disposição dos interessados no endereço citado para 
consultas gratuitas ou aquisição impressa mediante pagamento de DAM, de 2.e a 60, das 08:00 
ás 12:00 horas. Maiores esclarecimentos através do email: cplpastosbonsma@gmail.com. 

Pastos Bons-(MA), 4 de agosto de 2021. 
GERA MELO CARVALHO 

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES 

EXTRATOS DE CONTRATOS 

Contrato na 116/2021 - PMPN. Processo Administrativo na. 070-05/2021.02 - PMPN. 
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico na da Licitação: 020/2021 - PMPN. Objeto: 
Aquisição de gêneros alimentícios para o programa nacional de alimentação escolar para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do município de Paulino 
Neves/MA. Contratada: Adriano L Silva Engenharia Servicos e Comercio, estabelecida na 
Av Litorânea, na 02, Bairro São Francisco, CEP 65076-170, município São Luis/MA, inscrita 
na Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o na 35.265.061/0001-65. Data da assinatura 
do Contrato: 28 de julho de 2021. Vigência: da assinatura do Contrato até o dia 28 de julho 
de 2022. Valor R$ 119.342,03 ¡cento e dezenove mil, trezentos e quarenta e dois reais e 
três centavos), Paulino Neves (MA), 28 de julho de 2021. Contratante: Secretaria Municipal 
de Educação de Paulino Neves (MA). Nilce Neli,/ Oliveira Bezerra, secretária municipal de 
educação. . 

Contrato na 117/2421 - PMPN. Processo Administrativo na 070-05/2021.02 - PMPN. 
Modalidade De Licitação: Pregão Eletrônico na da Licitação: 020/2021 - PMPN. Objeto: 
Aquisição de gêneros alimentícias para o programa nacional de alimentação escolar para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do município de Paulino 
Neves/MA. Contratada: .1 V N Rocha, estabelecida na Rua dos Araújos, na 986, Bairro Barro 
Duro, CEP 65580-000, município Tutóia/MA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica sob o es 31.917,874/0001-31. Data da assinatura do Contrato: 28 de julho de 
2021. Vigência: da assinatura do Contrato até o dia 28 de julho de 2022. Valor R$ 
76.590,86 (setenta e seis mil, quinhentos e noventa reais e oitenta e seis centavos). 
Paulino Neves (MA), 28 de julho de 2021. Contratante: Secretaria 'Municipal de Educação 
de Paulino Neves {MA). Mica. Nely Oliveira Bezerra, secretária municipal de educação 

, 
Contrato na 119/2021 - PMPN. Processo Administrativo ne 079-05/2021.01.02.03.05 - 
PMPN. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico na da Licitação: 023/2021-PMPN. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 
de veículos, com o objetivo de atender as necessidades do :município de Paulino 
Neves/MA. Contratada: A Santos Pontes, estabelecida na Rua Bernardo Lima, número 
1916, CEP 65550-000, Bairro Centro, município São Bernardo/MA, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica sob o ns 21.370.061/0001-10. Data da assinatura do Contrato: 
03 de agosto de 2021. Vigência: Da assinatura do Contrato até 03 de agosto de 2022, Valor 
R$ 1.073.445,00 (um milhão, setenta e três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais). 
Paulino Neves (MA), 03 de agosto de 2021. Contratante Secretaria Municipal de Educação 
de Paulino Neves (MA). Nilce Nely Oliveira Bezerra, secretária municipal de educação. 

Contrato na 120/2021 - PMPN. Processo administrativo no 079-05/2021.01.02.03.05 - 
PMPN. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico N2 da Licitação: 023/2021-PMPN, 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 
de veículos, com o objetivo de atender as necessidades do município de Paulino 
Neves/MA. Contratada: A Santos Pontes, estabelecida na Rua Bernardo Lima, número 
1916, CO 65550-000, Bairro Centro, município São Bernardo/MA,. inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica sob o na 21.370,061/0001-10. Data da assinatura do Contrato: 
03 de agasto de 2021. Vigência: Da assinatura do Contrato até 03 de agasto de 2022. Valor 
R$ 576.531,00 (quinhentos e setenta e seis mil, quinhentos e trinta e um reais). Paulino 
Neves (MA), 03 de agosto de 2021. Contratante Secretaria Municipal de Planejamento e 
Finanças de Paulino Neves (MA). Loseildon Soares de Sousa, secretário municipal de 
planejamento e finanças. 

a) d - Contrato na 121/2021 - PMPN. Processo Administrativo na 079-05/2021.01.02.03.05 - 
PMPN. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônica ne da -Licitação: 023/2021-PMPN. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 
de veículos, com o objetivo de atender as necessidades do município de Paulino 
Neves/MA. Contratada: A Santos Pontes, estabelecida na Rua Bernardo Lima, número 
1916, CEP 65550-000, Bairro Centro, município São Bernardo/MA, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica sob o na 21.370.061/0001-10. Data da assinatura do Contrato: 
03 de agosto de 202.1. Vigência: Da assinatura do Contrato até 03 de agosto de 2022 Valor 
Fi$ 552.389,20 (quinhentos e cinquenta e dois mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte 
centavos). Paulino Neves (MA), 03 de agosto de 2021. Contratante Secretaria Municipal de 
Saúde de Paulino Neves (MA). Lucas Raniere Barbosa Brás, secretário municipal de 
saúde. 

Contrato na 122/2021 - PMPN. Processo Administrativo na 079-05/2021.01.02.03.05 - 
PMPN. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico ne da Licitação: 023/2021-PMPN. 
Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 
de veículos, com o objetivo de atender as necessidades do município de Paulino 
Neves/MA. Contratada: a santos pontes, estabelecida na Rua Bernardo Lima, numero 1916, 
CEP 65550-000, Bairro Centro, município São Bernardo/MA, inscrita no Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica sob o na 21.370.061/0001-10. Data da assinatura do Contrato: 03 de 
agosto de 2021. Vigência: Da assinatura do Contrato até 03 de agosto de 2022. Valor R$ 
27.532,40 (vinte e sete mil, quinhentos e trinta e dois reais e quarenta centavos), Paulina 
Neves IMA), 03 de agosto de 2021. Contratante Secretaria Municipal de Assistência Social 
de Paueno Neves (Ma). Edmar Rodrigues Cantanhede, secretário municipal de assistência 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPEMAS 

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N2 1/2021 

Prefeitura Municipal de Pirapemas/N1A, par intermédio da Comissão 
Permanente de Licitação - CPI designada, conforme portada na 018/2021 e na forma do 
que determina a Lei Federal na 11.947/2009 c/c o Art. 29 da Resolução na 06 de 08 de 
maio de 2020 do FNDE torna público aos interessados, a Chamada Pública, objetivando a 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIGINÁRIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E 
EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL para atender os alunos matriculados na Rede Pública 
Municipal, com redursos originários do ÉNDE - Programa Naciarial da Merenda Escolar, O 
recebimenao da doeumentação e .do projeto de venda ocorrerá no dia 31 de agosto de 
2021, as 09h3Drnin. O Edital poderá ser adquirido Junto a Comissão Permanente de 
Licitação, localizada na Avenida Antonio Ribeiro, na 325 - Centro - Pirapernas - MA, no 

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 
http://www.M.govD,/autenticidaddhtml, pelp código Cd302021080900179 

Processo:  (107/W4tit4 
ISSN 1677-7069 No 149, segundffokill,a9 96to isto de 2021 

horário de 07h3Ornin às 12h3Omin, em dias úteis. Qualqu),MtáriCaea;o adicionai podem 
ser obtida na seda da CCL no endereço e horário supracitado. 

Pirapemas-MA, de 5 de ago to dg 2021. 
RAIMUNDO NONATO DOS SAFIT.OS BRAGA, 

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA QUITERIA bo MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO SRP N2 22/2021 

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 ma 10.520)02, Decreto na? 10.024/19 e subsidiariamente as disposições 
da Lei n.a 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico com registro de preço, do tipo menor preço por por item, que tem por objeto 
contratação de empresa para execução dos serviços de sanitização para atendimento da 
Prefeitura Municipal Santa Quitéria do Maranhão/Ma, o certame se realizará no dia 20 de 
agosto de 2021, ás 14:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da 
tecnologia da informação, sita 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, na 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 12:00hs. 

Santa Quitéria do Maranhão-MA, 4 de agosto de 2021 
AMAURY PABLO COSTA DOS SANTOS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO SRP 1d2 20/2021 

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.a 10.520/02, Decreto n.° 10.024/19 e subsidiariamente as disposições 
da Lei e.5 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico do tipo menor preço lote, apurado por item que tem por objeto contratação de 
empresa para execução dos serviços de recuperação e manutenção de logradouros publico 
para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão/Ma, o certame se realizará 
no dia 19 de agosto 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, ris 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.portaidecompraspublicas.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, 14 de abril de 2021 
AMAURY PARLO COSTA DOS SANTOS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO SRP N2 21/2021 

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 ride 10.520/02, Decreto n.2 10.024/19 e subsidiariamente as disposições 
da Lei ma 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 materiais e equipamentos 
de informática para atendimento da Prefeitura Municipal Santa Quitéria do Maranhão/Ma, 
o certame se realizará no dia 20 de agosto de 2021, ás 09:00 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, na 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.portaldecornpraspublicas.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, 4 de agosto de 2021 
AMAURY PABLO COSTA DOS SANTOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 

EXTRATO DO CONTRATO N2 67/2021 

RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 021/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2021-
CPL - PARTES: O MUNICÍPIO DE SANTA RITA, Estado do Maranhão, pessoa jurídica, inscrita 
no C.N.P.J Na 63.441.836/0001-41, através da Secretária Municipal de Administração e 
Finanças, representado pelo neste ato por AMAURY SILVA SANTOS ARAÚJO, portador do 
CPF ns 927:641.693-53 e a empresa OPA LOCAÇÕES DE TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO DE 
EDIFICIOS EIRELI inscrito(a) no CNP! sob o ne 24.526.759/0001-70, sediado(a) na Rua 
Vereador Antônio Braz, na 997, Limoeiro, CEP: 63030-090, Juazeiro - CE, doravante 
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr. NEURIVAN MONTEIRO DE 
OUVEIRA, CPF n° 478,117.813-87, OBJETO: Contratação de empresa especializada em 
serviços de engenharia para implantação de malharias sanitárias domiciliares em áreas 
rurais do município de Santa Rita- MA. VALOR: R$ 4,844,244,03 (quatro milhões, oitocentos 
e quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta e quatro reais e três centavos). DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA: 02 Poder Executivo 08 SECINFRA-ESTRUTURA, OBRAS PUB., URRAS. 
HABIT. E SANEAMENTO 17 saneamento 17.512 Saneamento Básico Urbano 17.512.0031 
Saneamento Básico 17.512.0031.11141 Construção de Módulos Sanitários Domiciliares 
17.512.0031.1041 - 4.4.90.51 Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: cio 
dim",120-",, BASE LEGAL: Lei Federal NO: 8.666/1993 e Lei na 10.520/2002 e suas alterações 
posteriores pertinentes aos preceitos do direito público. FORO: Comarca de Santa Rita, 
ASSINATURAS: AMAURY SILVA SANTOS ARAÚJO (contratante) e NEURIVAN MONTEIRO DE 
OLIVEIRA (contratado). Santa Rita, 03 de agosto de 2021, AMAURY SILVA SANTOS ARAÚJO 
- Secretária Municipal de Administração e Finanças 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N2 21/2021 - CPL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Na 038/2021-CPI. 
. A -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA - MA, inscrita no CNPJ. sob o Ne: 

C.N.P. J. Na: 63.441.836/0001-41, por meio do Secretário Municipal de Administração e 
Finanças, no uso de suas atribuições, com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei na 
8.666/93 e Art. 62 do Decreto 10.024/2019, e CONSIDERANDO a ADJUDICAÇÃO proferida 
pela Senhora Pregoeira, referente ao Pregão Eletrônico na 021/2021 - Processo 
Administrativo na 038/2021-CPL; resolve: I - HOMOLOGAR a contratação de empresa 
especializada em serviços de engenharia para implantação de malharias sanitárias 
domiciliares em áreas rurais do município_ de Santa Rita- MA, em favor da empresa: OPA 
LOCAÇOES DE TRANSPORTE E CONSTRUÇA0 DE EDIFICIOS EIREU, CNP.): 24.526.759/0001-
70a com valor global R$ 4.844.244,03 (quatro milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, 
duzentos e quarenta e quatro reais e três centavos). 

Santa Rita, 29 de julho de 2021. 
AMAURY SILVA SANTOS ARAÚJO 

Secretário Municipal de Administração e Finanças 

Documento assinado digitalmente conforme !NP nq 2.200-2 de 24/08,2001, ICP 
que institui a Infraestratura de Chaves Púb7icas Drasileira - ICP-Brusd. 
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'Ca oeção', c e Mal iação, é regataclo de 
clinica onde vi\ic em cárcere vado 

O ator Sérgio Hondjakoff 
, conhecido por fazer o 
personagem 'Cabeção' em 
Malhação, ria Rede Globo, 
estava entre os internos que, 
segundo o Ministério Público, 
eram mantidos em cárcere 
privado em urna clínica em 
Pindamonisangaba, no interior 
de São Paulo. 

O local foi fechado em 
urna ação do ME que flagrou 
46 pacientes que faziam 
tratamento para reabilitação 
do uso de drogas trancados em 
quartos. Dois funcionários foram 
presos. 

Sérgio Francisco Hondjakoff 
Mendonça tem 37 anos e 

estava internado na clínica 
que abrigava pessoas para 
reabilitação de dependência 
química, O locai tinha sido 
denunciado por maus tratos e 
cárcere privado e foi alvo de uma 
operação do Ministério Público, 

De acordo com o órgão, 
na ação desta quarta-ferra (4) 
eles flagraram o ator e outras 
45 pessoas em situação de 
sequestro, Todas eram manadas 
fechadas em quartos, sem 
acesso às chaves. 

Os pacientes informaram 
ainda que tinham ligações 
com os familiares controladas 
e monitoradas pelos donos do 
local. 

ik PREFEITURA MUNIC PAL DE LAGO VERDE 
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS NP 003/2021-CPL/PMLV 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE, com sede na 

Av. ver, Osmar, 1002, Centro, Lago Verde, Estado do Maranhão, 
torna publico que, realizara às 09:00h (nove horas) do dia 25 
de agosto de 2021, a licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS, do tipo menor preço global, sob o regime de execução 
por empreitada global, objetivando a Contratação de empresa 
especializada para realização de serviços de engenharia 
para construção de praça com relógio no município de Lago 
Verde - NA, Este Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados no endereço supracitado, de segunda a sexta 
feira, rio horário das 08:00 às 12:00 horas, onde poderão ser 
consultados gratuitamente e obtidos mediante a entrega 
no setor de licitações. Esclarecimentos adicionais no mesclo 
endereço avia e-mail: pmly.cpi@hotmail.com, LAGO VERDE — 
MA, 29 de julho de 2021. JAILSON DE ARAUJO. Presidente da 
CP IP LV. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
QUITÉRIA DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 
ELETRONICO — SRP 02012021. 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa 
Ouitéria do Maranhão, Estado do Maranhão torna publico, para 
conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide 
da Lei n.°10,520002, Decreto ne 10.024/19 e subsidiariamente 

disposições da Lei e» 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
ação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor 
ço lote, apurado por item que tem por objeta contratação 

de empresa para execução dos serviços de recuperação e 
manutenção de logradouros público para atendimento da 
Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão/Me; o certame se 
realizará no dia 19 de agosto de 2021, ás 11:00 horas (horário 
de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da 
informação, sita https://wwwportaldecompraspublicas,com, 
br, sendo presidida peio Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, 
na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na 
Av:Cel. Francisco Moreira, ri° 45, Centro, Santa Quitéria 
do Maranhão -,-Na. O edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis na -pagina sveb do Portai de Compras Públicas 
— endereço httpsailwww.portaldecompraspublicas.com. 
Es. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço eiou 
pelo telefone e° 98) 3194-7701, das 08:00 as 12:00hs.SANTA 
QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA, 14 de abril de 2021. Arnaury 
Fabio Costa dos Santos. Pregoeiro Municipalde 2021 Eliza dos 
Santos Araujo Lima. Presidente da CPL. 
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São Luís-Ma, 6 DE AGOSTO DE 202 

Bolsollar recebe no Pia alio 
sei en de Seg r uça dos EUA 

JAKE SULLIVAN É O PRIMEIRO REPRESENTANTE DE JOE BIDEN 
A SE REUNIR COM O PRESIDENTE BRASILEIRO 

O presidente Jair Bolsonaro 
recebeu nesta quinta-feira (5) no 
Ralado do Planalto o conselheiro 
de Segurança Nacional dos 
Estados Unidos, Jake Sullivan. 
O encontro não constava na 
previsãode agenda de Bolsonaro 
divulgada pelo Planalto e foi 
confirmado pela embaixada dos 
EUA por meio de uma rede social. 

Sullivan foi o primeiro 
representante da Casa Branca 
de Joe Biden a se reunir com 
o presidente do Brasil. O atual 
presidente dos Estados Unidos 
tomou posse no início deste ano 
e, até o momento, não manteve 
nenhuma conversa direta com 
Bolsonaro, que foi um dias: 
últimos lideres a lhe parabenizar 
pela vitória na eleição de 2020. 
Nas eleiçiks Corte-americanas, o 
presidente de Brasil manifestou 
apoio à reeleição de Doisaid: 
Trump. 

SOLSONARO EIA KESULL IVAN: TEMAS AMBIENTAIS NA PAUTA 

O conselheiro de Segurança 
Nacional dos Estados Unidos 
também agendou encontros 
com ministros do governo 
Bolsonaro, entre os quais, Walter 
Braga Netto (Defesa) e Carlos 
França (Relações Exteriores). 

Pub icidac 
wlhercorr

A titular da 2. Promotoria 
de Justiça de Defesa do 
Consumidor de São Luís, Liba 
Cavalcanti, questionou, por 
melada recomendação emitida 
nestaquarta-feira (4),a indústria 
São Braz Agroindustrial Errei', 
pela publicidade veiculada em 
diversos outdoors da capital da 
cachaça"Chave de Duro'. 

O Ministério Público do 
Maranhão recomendou a 
retirada da publicidade de 
todos os outdoors exibidos em 
São Luís no prazo de 15 dias. 

Sullivan marcou, ainda, um 
almoço no Itamaraty, sede 
do Ministério das Relações 
Exteriores, 

Conforme a porta-voz do 
Conselho de Segurança Nacional 
da Casa Branca, a visita da 

e de cachaça que 
o opjeto é alvo do 

Na aval iação da 
representante do MPMA, a 
veiculação da imagem de 
uma modelo com traje de 
banho, com a mensagem 
"Ela vai com tudo" é urna 
publicidade abusiva, de acordo 
com o Código de Defesa do 
Consumidor 

Lítia Cavalcanti, na 
recomendação; destacou que 
a 'mensagem ambígua contida 
na publicidade em questão, 
apresenta forte apeio sexual, no 
sentido de objetiflcar a mulher, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
QUITÉRIA DO MARANHÃO 

ATO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 
ELETRONICO — SRP 02112021. 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa 
Quitei-ia 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.. 10024/19 e 
subsidiariamente as disposições da Lei n.o 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico com registro de preço. do tipo menor preço par 
lote e apuração por item, que tem por objeto contratação de 
empresa para fornecimento de materiais e equipamentos de 
infornsática para atendimento da Prefeitura Municipal Santa 
Quitéria do Maranhão/Ma, o certame se realizará no dia 20 
de agosto de 2021, ás 09:00 horas (horário de Brasília), através 
do uso de recursos da tecnologia da informação, vise https:// 
vww.portaldeconspraspublicascom,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 - Na. O edital 
e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web 
do Portal de Compras Públicas -- endereço httpsifiwwvv. 

• portaldecompraspublicas.combr. Esclarecimentos adicionais 
no mesmo endereço eiou pelo telefone )* 98) 3194-7701, das 
08:00 as 12:00hs. SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA, 14 
de abril de 2021. Amaury Pablo Costa dos Santos. Pregoeiro 
Municipal. 

promovendo uma associação 
odiosa entre o corpo feminino 
e objetos de consumo, 
caracterizando, assim, uma 
discriminação de gênero", 

Ela alertou, ainda, 
que a recomendação tem 
natureza preventiva e 
corretiva, com objetivo de 
garantir o cumprimento da 
legislação vigente e evitar 
a responsabilização cível, 
administrativa e criminai da 
fabricante. 

Cavalcanti destacou, 

delegação pretende "fortalecer 
a parceria as-tratei:Oca' entre EUA 
e Brasil, melhorar a estabilidade 
regional e ajudara abrir caminho 
para a recuperação da pandemia 
da Covid-19. 

TEMAS AMBIENTAIS 
Uma alta autoridade do 

governo americano relatou que 
os temas ambientais são uma 
prioridade para o presidente dos 
EUA na região, e que o Brasil dum 
'lidar natural sobre o tema': 

Biden tenta liderar ações 
para preservara meio ambiente 
e reduzir o impacto das 
mudanças climáticas. A floresta 
Amazônia, cuja maior porção fica 
no Brasil, recebe atenção especial 
dos Estados Unidos. 

O governo brasileiro deseja 
receber recursos dos EUA para 
financiar -ações de preservação 
na Amazônia. 

ostra 
P- A 

ainda, que o Código Brasileiro 
de Autorregulamentação 
Publicitária (Conar), que 
trata sabre as normas 
éticas publicitárias das 
bebidas alcoólicas, adota o 
principio do consumo com 
responsabilidade social, 
determinando que eventuais 
apelos à sensualidade não 
devem constituir o principal 
conteúdo da mensagem e que 
"modelos publicitários jamais 
devem ser tratados como 
objeto sexual" 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
QUITÉRIA DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO ATO PREGÃO 
ELETRONICO SRP 022/2021 

. O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa 
Quitéria do Maranhão, Estadia 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 no 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico com registro de preço, do tipo menor preço por 
por item, que tem por objeto contratação de empresa para 
execução dos serviços de sanitizaçáo para atendimento 
da Prefeitura Municipal Santa Quitéria do Maranhão/ 
Na, o certame se realizará no dia 20 de agosto de 2021, 
ás 14:00 horas (horário de Brasília), através do uso de 
recursos da tecnologia da informação, site https://www. 
portaidecompraspublicas.com.br, senda presidida pela 
Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av Cel. Francisco 
Moreira, no 45, Centro, Santa Quitéria do Maranhão - Na. O 
edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina 
web da Portei de Compras Públicas endereço httpsail 
wwwrportaidecornpraspublicas.corn.br. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço elou pela telefone (0 98) 
3194°7701, das 08:00 as 12:00hs. SANTA QUITÉRIA DO 
MARANHÃO-MA, 14 de abril de 2021. Amaury PMDB, Costa 
dos Santos. Pregoeiro Municipal, 


