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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 Premio 
Excelência em Competitivi-
dade, do Centra de Liderança 
Pública (CLP). A Secretaria de 
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 das 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 (IEMAi 
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 
QUITERIA DO MARANHÃO 

a#ATO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO - SRP 
0. 1,0 Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa 

o Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para 
mento dos interessados que fará realizar, sob a égide 

da Lei na 10.520/02, Decreto na 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 lote e apuração por ítern, 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 Brasliia),através do usada recursos da tecnologia da informa-
ção, sim https://www.portaldecompraspublicas.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 Publicas - endereço https://www.por-
talclecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no 
mesmo endereço e/ou pelo telefone (" 98) 31947701, das 08:00 
as 12:00hs. SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA, 14 de abril 
de 2021. Amaury Pablo Costa dos Santos. Pregoeiro Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
QUITÉRIA DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO ATO PREGÃO ELETRONICO - SRP 
022/2021.0 Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa 
Quitéria do Maranhão, Estado do Maranhão, torna públicorpara 
conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide 
da Lei n.o 10.520/02, Decreto n» 10.024/190 subsidiariamente 
as disposições da Lei na 8666/93 e suas alterações posteriores, 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico com registro de 
preço, do tipo menor preço por por item, que tem por objeto ile,, ação de empresa para execução dos serviços de saniti-

ra atendimento da Prefeitura Municipal Santa Quitéria 
anhão/Ma, o certame sé realizará no dia 20 de agosto 

de 2021, ás 14:00 horas (horário de Brasília), através do usada 
recursos da tecnologia da informação, site https://wwwpor-
taldecornpraspublicas.corrabr, sendo presidida. pelo Pregoeiro 
desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente 
de Licitaeára 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.portaidecompraspublicas. 
com .br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou 
pelo telefone (" 98) 31947701, das 08:00 as 12:001s. SANTA 
QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA, 14 de abril de 2021. Amaury 
Pablo Costa dos Santos, Pregoeiro Municipal. ' 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
QUITERIA DO MARANHÃO 

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

do Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para ronha-. 
cimento dos interessados que fará realizar, soba égide da Lei na 
10.520/02, Decreto n..10.024/19 e subsidiariamente as disposi-
ções da Lei na 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 rios serviços de'recuperação e manutenção de 
logradouros público para atendimento da Prefeitura de Santa 
Quitéria do Maranhão/Ma, á 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 Prego-
eiro desta Prefeitura Municipal; na salada Comissão Permanente 
de Licitação, situada na Av Cel. Francisco Moreira, m'45, 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. 
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 
Pabio Costa dos Santos. Pregoeiro Municipal, 

Seda lança edital para contrata* de professores para Centra 
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 Luís. As 
inscrições serão gratuitas 
e poderão ser realizadas 
a partir da meia-noite da 
próxima segunda-feira (9) 
até as 23h59rnin do dia 13 
de agosto de 2021, pelo sito 
da Seduc (www.educacao. 
ma.gov.br). Os profissionais 
deverão atuar no Centro Inte-
gral de Educação Infantil que 
será inaugurado pelo Gover-
no do Maranhão, às 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 Luis. 

O processo seletivo será 

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

pa constará de entrevista de 
caráter classificatorio e eli-
minatório, aplicada somente 
aos candidatos classificados 
até três 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 inicio da pande-
mia do novo coronavírus, a 
força-tarefa das fiscalizações 
da Superintendência de Vi-
gilância Sanitária (Suvisa), 
órgão vinculado à Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), 
mantém vistorias voltadas 
para o cumprimento das medi-
das 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 
vens sendo recomendadas ode 
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 
aro 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 Lu ís."Esse quantita-

tivo demonstra que o trabalho 
de monitoramento feito sobre 
as atividades econômicas em 
todo o estado se manteve cons-
tante durante todas pandemia. 
Apesar de estarmos com bons 
resultados, não podemosdeixar 
de seguiras protocolos sanitá-
rios de forma que consigamos 
manter o contingenciamento 
da disseminação do coronaví-
rus, contribuindo para a redu-
ção de pessoas contaminadas, 
bem como na diminuição de 
internação hospitalar'; disse 

o superintendente da Suvisa, 
Edmilson Diniz. 

Para chegar a essa maica, 
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 N2 12/2021 

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

acima, do tipo Menor Preço por Item. OBJETO: Contratação 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 I - 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 5 Av. Domingos Sertão, N5 1.000, 
Bairro São José, CEP 65.870-000, Pastos Bons/MA, onde serà'o recebidas as propostas de preços 
e habilitações. Base Legal: Lei ne 8.666/93 e alterações, Leis Complementares ri° 123/2006 e n° 
147/2014, e as condições da 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 2Ê a 6e, das 08:00 
ás 12:00 horas. Maiores esclarecimentos através do email: cpipastosbonsma@gmail.com. 

Pastas Bons-IMA), 4 de agosto de 2021, 
GEiLA MELO CARVALHO 

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES 

EXTRATOS DE CONTRATOS 

Contrato rin 116/2021 - PMPN. Processo Administrativo ri° 070-05/2021.02 - PMPN. 
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico n° 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: Adriana L. Silva Engenharia SerVicas e Comercio, estabelecida na 
Av. Litorânea, me 02, Bairro São Francisco, CEP 65076-170, município São Luís/MA, inscrita 
no Cadastra Nacional de Pessoa Jurídica sob o ne 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). Mica Nela/ Oliveira Bezerra, secretária municipal de 
educação. 

Contrato ne 117/202â PMPN. Processo Administrativo ne 070-05/2021.02 - PMPN,iik 
Modalidade De Licitação: Pregão Eletrônico n° 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: 1 V N Rocha, estabelecida na Rua dos Araújas, ne 986, Bairro Barro 
Duro, CEP 65580-000, município Tutóia/MA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica sob o n° 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). Nilce NO Oliveira Bezerra, secretária municipal de educação 

Contrato n° 119/2021 - PMPN. Processo Administrativo ne 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, coro 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 2021. Vigência: 'Da assinatura do Contrato ate 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 n° 120/2021 - PMPN. Processo administrativo nP 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, número 
1916, CEP 65550-000, Bairro Centro, município São Bernardo/MA, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica sob o ne 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$ 576.531,00 (quinhentos e setenta e seis mil, quinhentos e trinta e um reais). Paulino 
Neves (MÁ), 03 de agosto de 2021. Contratante Secretaria Municipal de Planejamento e 
Finanças de Paulino Neves (MA). Joseildon Soares de Sousa, secretário municipal de 
planejamento e finanças. 

a Contrato MI 121/2021 - PMPN. Processo. Administrativo nP 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, número 
1916, CEP 65550-000, 'Bairro Centro, Município São Bernardo/MA, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica sob o na 21.370.0E1/0001-10. Data da aásinatura do Contrato: 
03 de agosto de 2021. Vigência: Da assinatura do Contrato até 03 de agosto de 2022. Valor 
P,$ 552.389,20 (quinhentos e cinquenta e dois mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte 
centavos). Inalam 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 rin 122/2021 - PMPN. Processo Administrativo n° 079-05/2021.01.02.03.05 - 
PMPN. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico ne da Licitação; 023/2021-PMPN. 
Objeto: contrafação 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 nu 21.370,061/0001-10. Data da assinatura do Contrato: 03 de 
agosto de 2021. Vigência: Da assinatura do Contrato ate 03 de agosto de 2022. Valor R$ 
27.532,40 (vinte e sete mil, quinhentos e trinta e dois reais e quarenta centavos), Paulino 
Neves (MA), 03 de agosto de 2021. Contratante Secretaria Municipal de Assistência Social 
de Paulino Neves (Ma). Edmar Rodrigues Cantanhede, secretário municipal de assistência 
social. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPEMAS 

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N2 1/2021 

A Prefeitura Municipal de Pirapemas/MA, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitação.- CPL designada, conforme portaria na 018/2021 e na forma do 
que determina a Lei Federai n5 11,947/2009 c/c o Art. 29 da Resolução n° 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 recursos origrnario ás FNOE - Programa Nacional da Merenda Escalar. O 
recebimento da documeritação e do projeto de venda ocorrerá rio dia 31 de agasto de 
2021, às 09h3Omio. O Edital poderá ser adquirido junto a Comissão Permanente de 
Licitação, localizada ria Avenida Antonio Ribeira, ne 325 - Centro - Pirapernas - MA, no 

Rurica; 
horário de 07h30min às 12h3Ornin, em dias úteis. Qualquer In orrnaçao adicionar poderá 
ser obtida na seda da CCL no endereço e horário supracitado. é 

Processo:  c/07M S710971 
.4No 
" 

Pirapemas-MA, de 5 de agosto de 2021, 
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS BRAGA, 

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA QUITERIA DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO SRP Al2 22/2021 

O Pregoeiro Oficiai 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 ne 10.520/02, Decreto n,e 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 por item, que tern 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, 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.portaldecornpraspub)icas.com.br. 
Esclarecimentos adicionais na mesmo endereço e/ou pelo telefone j* 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 N2 20/2021 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão, 
Estado do Maranhão, torna pública, para conhecimento dos interessados que fará realizar, 
sob a égide da Lei n.e 10.520/02, Decreto me 10.024/19 e subsidiariamente as disposições 
da Lei n.e 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 Quitéria do Maranhão/Ma, a 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.portaldecompraspublicas.cormbr, 
sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av Cel, Francisco Moreira, ne 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 efou 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 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO SRP N2 21/2021 

- 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 n.° 10.520/02, Decreto n.e 10.024/19 e subsidiariamente as disposições 
da Lei n.5 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, 
G certame se realizará na dia 20 de agosto de 2021, ás 09:00 horas (horário de Brasília), 
através do uso de recursos da tecnologia da informação, sita 
https://www.portaidecompraspublicas.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 

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.1 Ne 63.441.836/0001-41, através da Secretária Municipal de Administração e 
Finanças, representado pelo neste ato por AMALIRY SILVA SANTOS ARAÚJO, portador do 
CPF na 927.641.693-53 e a empresa OPA LOCAÇÕES DE TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO DE 
EDIFICIOS EIRELI inscrito(a) no CNPJ sob o no 24.526.759/0001-70, sediado(a) na Rua 
Vereador Antônio Braz, n° 997, Limoeiro, CEP: 63030-090, Juazeiro - CE, doravante 
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr. NEURIVAN MONTEIRO DE 
OLIVEIRA, 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 SEC.INFRA-ESTRUTURA, OBRAS PUB., URBAN. 
HABIT. E SANEAMENTO 17 saneamento 17.512 Saneamento Básico Urbano 17.512.0031 
Saneamento Básico 17.512.0031.1041 Construção de Módulos Sanitários Domiciliares 
17.512.0031.1041 - 4.4.90.51 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: m' 
mn,,,,,,,nn2; 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 ARAUJO 
- Secretária Municipal de Administração e Finanças 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO NO 21/2021 - CPI 

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

C.N.P. J. NP: 63_441.836/0001-41, por meio do Secretária Municipal de Administração e 
Finanças, no uso de suas atribuições, com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei ne 
8.666/93 e Art. 6° do Decreto 10.024/2019, e CONSIDERANDO a ADJUDICAÇÃO proferida 
pela Senhora Pregoeira, referente ao Pregão Eletrônico na 021/2021 - Processo 
Administrativo nn 038/2021-CPL; resolve: 1 - 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 
LOCAÇÕES DE TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS EIRELI, CNP.]: 24.526.759/0001-
70, com valor, global R$ 4.844,244,03 (quatro milhões, oitocentas 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 

ate documento pode ser verificado no endereço eletrônico 
(Aceoi .ie  pelo código 0.53020210g0900179 

Ôocurnenta assinado digitalmente conforme NAP n0 2.200-2 de 24/0ffi2D01, Er á
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