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AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ,ELETRONICO SRP N2 24/2021 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quiterla do Maranhão, 
Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos intereSeados que fará realizar, 
sob a égide da Lei n.a 10.520/02; Decreto n.0 10.024/19 e subsidiariamente as disposições 
da Lei ne 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico com registro de preço, do tipo menor preço que tem por objeto contratação de 
empresa para manutenção de mobiliados para atendimento da Prefeitura Municipal Santa 
Quitéria do Maranhão/Ma, o certame se realizará no dia 30 de setembro de 2021, ás 09:00 
horas (horário de Brasilia), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site 
https://www.portaidecompraspublicas.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta 
Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av Gel. 

Francisco Moreira, ng 45, Centra, Santa Quitaria do Maranhão - Ma. O edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis na pagou arab do Portal de Compras Públicas - endereço 
https:llwraw.portaldecompraspublicas.cons.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo 
endereço e/ou pelo telefone ( 111 981 3194-7701., das 08:00 as 12:008s. 

Santa Quitaria do Maranhão-MA, 15 de setembro de 2C121 
ANIALIRY PAaLO COSTA DOS SANTOS 

AVISO DE LICITAÇ,A0 
PREGÃO ELETRONICO SRP API 27/2021 

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 nea 10.024/19 e subsidiariamente as disposições 
da Lei ne 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 cie material permanente e 
eletrodomésticos para atendimento da Prefeitura Municipal Santa Quftéria do 
Maranhão/Ma, o certame se realizará no dia 01 de outubro de' 2021, ás 14:00 horas 
(horário de Brasilia), 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.portalciecompraspublicas,cormbr. Esclarecimentos adicionais no mesmo 
endereço e/ou pelo telefone if 98) 3194-7701, das 08:00 as 12:00hs. 

Santa Quitéria do Maranhão-MA, 15 de setembro de 2021 
AMAURY PABLO COSTA DOS SANTOS. 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO N2 26/2021 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal- de Santa (Leiteria do Maranhao, 
Estado do Maranhão, torna público, -para conhecimento dos interessados que fará 
realizar, sob a égide da Lei e.° 10,520/02. Decreto n4 10.024/19 e Subsidiariamente as 
disposições da Lei o.° 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico do tipo menor preço global, que tem por objeto contratação de 
empresa para execução dos serviços de manutenção de poços artesiano, redes, caixa, 
caixa dágua e perfuração de poços para atendimento da Prefeitura- Municipal Santa 
Quitéria do Maranhão/Ma, o certame se realize:a no dia 01 de autubra de 2021, ás 
09:00 horas (horário de Brasília), estraves do use de recurso, da tecnologia da 

informação, cite https://www.portaidecompraspublicas.corn.br, sendo presidida peie 
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 anexes encontram-se disponíveis na pagina web do Parta! de Compras 
Públicas - endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos 
adicioneis no mesmo endereço e/ou: pelo -telefone 11t, 98): 3194-7701, das 08:00: aS 
112100fis,, 1- -

Quiteria do Maranhão-MA, 15' de setembro de 
2021 

AN1AURY PABLO COSTA DOS SANTOS 

PREFEITURA. MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO 

EXTRATO DO CONTRATO 

CONTRATANTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADO: CONSMAP 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP A implantação de melhorias sanitárias domiciliares - 
MSD no município de -São Francisco do Brejão (MA) AMPARO LEGAL Lei 8.666/93 PRAZO 

DE EXECUÇÃO: O prazo para execução das obras e serviços ora contratados será de acordo 
mm o cronograma tísico Financeiro, cri" conformidade com a Ordem de Serviço a ser 
emitida pela CONTRATANTE e aceite vele CONTRATADA.VALOR TOTAL: R$ 419.959,26 
(quatrocentos e dezenove mil, novecentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis 
centavos). REGÊNCIA: Lei 8.666/93. Dotação Orçamentária: 10301.0126.1,214 - Melhorias 
Sanitárias Domiciliares 4.4.9051- Obras e Instalações Convênio 0309/2016 - FUNASA. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS 

AVISO DEINEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Na 2/2021 

Considerando as informações, pareceres, decumentes e despachos comidos no 
Processo Administrative na 230806/2021, RATiarCO a iNEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 
2[2021 par-a contrata, a empresa: MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS 
inscrita no CNI41/MF sob o na 30.542.512/0001-90, objetivando a Contrataçaq de Serviços 
Advocatjcios para que patracine demanda visando à iecuperação dos valores nao 
repassados corretamente ao FUNDES - Fundo de Manurencão e Desenvolvimento da 
Educação Moca e de Valorização dos Profissionais da Educação, por repercussão da 
inobservância do piso mínimo estabelecido para o VMAA do FUNDEF ((á extinto) no ano de 
2006 Esse Termo se fundementa rin artigo 25, inciso 5 da Lei 8666/93, VALOR: valor fixo 
e irrea(ustável, correspondente a R$ 0,20 (vinte centavos), para cada R$- 1,00. (um real) 
efetivamente recuperado aos Cofres Municipais ourAçAn c'el'eÃMENTARIA: Unidade 
Orçamentária': Secretaria Municipal de Administração, Fazenda; Planejamento e Gestão; 
Projeto da Atividade: 04.122.0002.2007.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de 
Administração, Fazenda, Planejamento e Gestão; Elemento da Despesa, 3,3.90.39.00 - 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoe_Jurldica.;Senclo assim, autorizo a realização isla 
DESPESA e determinando o respectivo EMPENHO. Nesta oportunidade, determino a 
publicação deste ato. 

. AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N2 3/2021 

Considerando as informações, pareceres, documentos e despachos contidos no 
Processo Administrativo n° 230807/2021, RATIFICO a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 
3;12021 para .contratar a empresa: MONTE RO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS 
inscrita no CNOI/MF sob o na 35.542.612/0001-90, objetivando a Contratação de Prestador 
de Serviços Advocaticios sara que patrocine demanda judicial visando à recuperação dos 
valores que deixaram de ser repassa- dos ao Municipio em face da ilega, fixação do valor 
mínimo anual por aluno (execução da acuo de n' 005061G-27.1999.4.03.6100a Esse Termo 
se fundamenta no artigo 25, inciso II da Lei 3665/93, VALOR valor fixo e rucarustavel, 

ore eroun.enor pede ser Arat'srie s.:sarara, ourrotree 
,,,PV/www.m.auv.p,utcriticidadentml, Belo [Will° 053B2P2ICAPBCC, On 

correspondente a R$ 0,15 (quinze centavos), para cada R$ 1,00 (um real) efetivamente 
recuperado aos Cofres Municipais DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Unidade Orçamentária: 
Secretaria Municipal de Administração, Fazenda, Planejamento e Gestão; Projeto da 
Atividade: 04.122.0002.2007.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, 
Fazenda, Planejamento e Gestão; Elemento de Despesa: 33.90.39.00 - Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica. Sendo assim, autorizo a realização da DESPESA e determinando 
o respectivo EMPENHO. Nesta oportunidade, determino a publicação deste ato. 

São José dos Basilios - MA, 10 de setembro de 2021 
CREGINALDO RODRIGUES DE ASSIS 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES 

EXTRATOS DE CONTRATO 

PREGÃO ELETRONICO Na 8/2021. Processo Administrativo: 059/2021, Contmtm 168/2021. 
Contratante: Prefeitura Municipal São Pedro dos Crentes - MA. Contratada. a Ia Carvalho 
- EPP. Objeto: C: ntratação de empresa para fornecimentes de medicam.- , em gerai, 
insurnos, mataria:: hospitalares, radiológicos, labor ae A—  sarnentos 
para a farmácia Ir mica, para atender a Secretaria a ,- jt aadra dos 
Crentes MA. Vigência: a partir do dia 03/09/2021 eis ruz áz;1.1,--r121.. ea.ei giobai de 
R$ 23.379,70 (Vinte e três mil, trezentos e setenta e nove reais e setenta centavos). 

PREGÃO ELETRONICO Na 8/2021. Processo Administrativo: 059/2021, Contrato: 169/2021, 
Contratante: Prefeitura Municipal São Pedro dos Crentes - MA. Contratada: D R 
Representaçães - LTDA - DEMAIS. Objeto: Contratação de empresa para fornecimentos de 
medicamentos em geral, lesamos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais, 
odontológicos e medicamentos para a farmácia básica, para atender a Secretaria de Saúde 
do Municipio de São Pedro dos Crentes - MA. Vigência: a Partir do dia 08/09/2021 até o 
dia 31/12/2021. Valor global de R$ 105.452,60 (Cento e cinco -mil, quatrocentos e 
cinquenta e dois reais e sessenta centavos). 

PREGÃO ELETRONICO N° 26/2021. Processo Administrativo: 099/2021. Contrato: 170/2021. 
Contratante: Prefeitura Municipal São Pedro dos Crentes - MA. Contratada: B 6 Costa Neto 
Eireli - EPP. Objeto: Contratação de empresa para a construção de Praça do Produtor na 
Sede do Riunicipio de São Pedro dos Crentes - MA, conforme Plano de Trabalho 
devidamente inserido e aprovado no SICONV, constante no processo administrativo n° 
59.580.001054/2019-70 requerida pela Secretaria de infraestrutura do Município. Vigência: 
a partir do dia 10/09/2021 até o dia 31/12/2021. Valor global de R$ 199.500,00 (Cento e 
oventa e nove mil e quinhentos reais), 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE 

EXTRATO DE CONTRATO N2 256/2021 

TOMADA DE PREÇOS Na 2/2021, CONTRATANTE. Prefeitura Municipal de Senador La 
Rocque/MA, CNPJ: 01.598.970/0001-01. CONTRATADO: CONSTRUTORA TRIANGULAR ITDA - 
CNP!. 07.424:217/0001-78; OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 

OBRA.S DE CONSTRUÇÃO DE PALCO PARA EVENTOS, MODELO CONCHA ACÚSTICA, NO 
ENTORNO DA le5cs.35 NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE/MA; BASE 
LEGAL: Lei Fiederal na 8,666/93; DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 15/09/2021; 
VIGÊNCIA: 380 jtiezentos a sessenta) dias; DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 15.451.0057.1-015; 
VALOR TOTAL: Ra 599.279,42: FONTE DE RECURSO: EMENDA NO 202142120008-IP, 

AVISO DE LICiTAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N° 0/2023 CPL 

A Prefeitura Municipal de Senanor La Rocque/MA, através da CPL. torna público 
para conhecimento dos interessados que realizará licitação em epígrafe na seguinte forma: 
OBJETO: CONTRATAÇÂO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFALTiCA NO MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE/MA (AV. TERESA MOTA): CONVÊNIO: 
891310/2019/CODEVASF; MODALIDADE: Empreitada por menor preço global; Data de 
abertura: 04 de Outubro de 2021, as 09:00 haraseLOCAL Sala de reunião da CPL, na sede 
da Prefeitura Municipal, localizada 3 Av. Mota e Silva, s/e, Centro, na cldede de Senador La 
Rosque/MA. Ne forma da tetn2 EL.666/93,e stias,-alteraçães, e da Lei Complementar n9
123/2006 e 147/2014, Considerando o atueil rfiennentd dgpandernfa do COVID-19,, todas as 
medidas preventivas de segurança sanitária deverá.° ser adotadas, tais como uso de 
máscara, Lvas e distanciamento mínimo de 1M (um metro) entre os presentes na sessão. 
O edital e seus anexos estão à disposição das interessados no mesmo endereço de 2a a Ra 
feira; no horário das. 08:00 as 12:01°-horas, onde pederão ser consultados gratuitamente ou 
retirados na CPL, no mesmo endereço, ou ainda pelo portal da transparência 
(www.senadoriarocque magos br) Esclarecimento adiciona, no mesmo endereço 

Senador La Rocque, 14 de Setembro de 2021. 
ALDINETO DA SILVA CARDOSO 

Presidente da CPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO 

RESULTADO DE JULGAMENTO 
TOMADA DE PREÇOS Na 004/2021 

Processo Administrativo no 050/2021. 
. O Munielpio de Serrano dá IVIararMão/MA, através da Comissão Permanente de 

Licitação ICPL), torna público o resultado da- análise e julgamento ria documentação de 
habilitaç'áo da licitação acima referenciada que tem por objetivo a CONTRAFAÇÃO DE 
EMPRE.SA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA, 
LOCALIZADA NO MUNICiPIO DE SERRANO DO MARANHAONA. A CPI decidiu gera 
inabilitação das , represas E DE M DOS SANTOS SERVIÇOS E:RELI e L 8 CONSTRUÇOES 
SERVIÇOS E TRANPORTE LTDA, por descumprirern exigéncias editalicias, e pela habilitação 
da empresa RR APSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, por entender que esta atende às 
exigências d.o ato convocatória. Os autos se encontram cern vista franqueada aos 
interessados. A partir da data desta Publicação na intprensa oficial abre-se prazo recursal, 
conforme Art, laIL inciso I, aanea "a", da Lei 8.686/93. Damos ciência de que interposta 
recurse este será comunicado aos demais licitantes que poderão impugna lo conforme 
previsto no Art. 109 5 39 da lei 8.666/93. 

Serrano do MaranhãO64A, 15 de setembro de 2021 E,
-1AKSON RIBEIRO LOBATO 

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS NI' 6/2021 

A Prefeitura Municipal de Viana/MA torna público que estará realizando no 
dia 06/10/2021, às 09:00h, a Tomada de Preços n` 08/2021, referente à contratação 
de pessoa jurídica para adequação de estradas vicinais das Povoados de Santa Maria, 
São Cristovão/Santeiro ao São Miguel, no Município de Viana/MA. O editai poderá ser 
co nsiiltad o no obtido no aite http://viana.ma.gov.br/tressparência ou no 
SACOP/TCE/MA. informações pelo e-mail cplreaviana.rna.gov.hr. 

Viena MA, 17 de setembro de 2021 
FRED NORTON MOREIRA DOS SANTOS 

Presidente de CPL 

lUI:(01,1C 
que Institui a Inifeestmera de inumes eetilicas Breericii 

ICP 
!CP-Brasil , 
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Laleral diz que 
iicionou 

O Sampaio Corréa perdeu 
para o Confiança por 2 a 0, 
na noite de sexta-feira, e 
deixou escapar a chance de 
colar no G-4 da Série 3 do 
Brasileiro. Após a partida, o 
lateral-esquerdo Zé Mário, 
que entrou no decorrer da 
partida, lamentou o resultado 
no Batista°. 

ii Infelizmente nossa 
estratégia de jogo não 
runcionou. Tornamos um gol 
na metade do primeiro tempo. 
Tivemos que mudar a postura 
para o segundo tempo, e 

41,• isso, abrimos espaço e 
ios o segundo gol. Mas 

inesrino assim não deixamos 

de jogar - analisou ojogador. 
Estávamos a urna vitória 

para colar no G-4, mas é 
levantar a cabeça e trabalhar, 
porque terça-feira temos 
um duelo em casa contra o 
Brusque, e a gente precisa 
buscar a vitória a qualquer 
custo. 

Com a derrota o Sampaio 
permaneceu na sétima 
colocação coes 35 pontos, 
podendo ser ultrapassado 
pelo Náutico, que ainda 
jogada na rodada. Contra o 
Brusque, na terça-feira, às 19h 
no Castelão, a Bolívia Querida 
buscará não se distanciar 
tanto do pelotão da frente. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
QUITÉRIA DO MARANHÃO 
ATO AVISO DE LICITAÇÃO 

.PREOÃO ELETRONIO0 — SRP. 024/2021. 
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa 

Quitéria do Maranhão, Estado do Maranhão, toma publico, 
para conhecimento dos intetesSadois que faria realizar, 
sob a egide da Le e.' 11):520/02, Decreto o.° 10 024/19 e 
subsidiariamente as disposições da Lei na 8.666/93 e suas 
aiierações posteriores, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico com registro de preço, do tipo menor preço que 
rem por objeto çontraeme: de emir:e:ia nara manutenção de 
ira:Ari:ir:idos para atene : ' e - - ia - : • ni ;Meloal Santa 
er: araria do Maraishamai,  . , ° ria dia Pi Se 
setembro de 2021, ás 09:00 horas ;horário de Braslia), através 
do,uso de tecutsus da tecnologia da informação, sue haps:// 
m,Vv,;•.pottáldecoMpraspublicas.com.br, Sendo presidida pelo 
Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. na :ala da Cornissão 
Permanente de Licitação, situada na Av Cel. Francisco Moreira, 
00 45, Centro. Santa Quitéria do Maranhão - Ma. O edital 
e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web 
1- Portal de Compras Publicas -- endereco httras://wrarw. 

, . 
1 1i) no mesmo endereço e/ou inalo telefone I' 08i 3194-7701, nos 

08:00 as 12:00h5. 
SANTA QUITERIA DO MARANHÃO-MA, 15 de setembro de 

'121 
Amaury Pablo Costa dos Santos. 
Pregoeiro Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
QUITEM DO MARANHÃO 
ATO AVISO DE LICITAÇÃO 

ATO PREGÃO ELETRONICO SRP 02512021. 
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa 

Quitéria do Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para 
conhecimento dos interessados que fará reaiizat sob a égide 
da Lei n.o 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 lote e apuração por Item que 
tem por objeto contratação de empresa para fornecimento de 
mobiliados para atendimento da Prefeitura Municipal Santa 
Quitéria do Maranhão/Ma, o certame se realizará no dia 30 de 
setembro 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 peio 
Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na saia 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 https://www. 
portaldecompraspublicaseom.br. Esclarecimentos adicionais 
no mesmo endereço e/ou pelo telefone (1- 98( 3194-7701, das 
38:00 as 12:00hs. 

SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA, 15 de setembro de 
2021 

Ama ury Pablo Costa dos Santos. 
Pregoeiro Municipal 

Processo: 72ç LP05-1- /707 I
Felna:11 
Rumal. 

do Sanipaio 
Ira o (onliança 

ZÉ MÁRIO: "ESTRATÉGIA DEU ERRADO EM SERGIPE' 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
QUITÉRIA DO MARANHÃO 
ATO AVISO DE LICITAÇÃO 

ATO PREGÃO ELETRONICO ,•• 026/2021, 
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa 

Quitéria do Maranhão /Estado do Maranhão, orna publico para 
conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide 
da Ler eL 0 520/02, Decreto rs.' 10.024119 e subsidiariamente 
as disposições da Lei n..8.666/93 e suas alterações posteriores, 
licitação na modalidade Pregão Eletronico do tij o menor 
preço global, que teor por objeto contr dação de empresa para 
exelução dos serviços de manutenção de poços artes1 no, redes, 
caixa, caixa dáqua e perfuração de poços para arenoi,nento da 
riaefeitura Municipal Sarta Quitela do Maranhão/Ma, r certame 
se realizará cedia 01 de outubro de 2021, às 09:00 horas 
(horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da 
informação, site https://www,portaldecornpraspublicaseonebr, 
sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na 
saia da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av Cõl 
Francisco Moreira, n° 45, Centro, Santa Quitéria do Maranhão - 
Ma. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina 
mel: cio Po, ai de Compras Públicas - endereço htt.,,,,nww,,v. 

no mesmo endereço eiGli belo telefone I* 9..8 3104 770d das 
03:00 as 12:0011s. 

SANTA QUITÉR1A DO MARANHÃO-MA, 15 de setembro de 

Ansaury Pablo Costa dos Santos, 
-are  ira Municipal, 

I e1PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
QUITÉRIA DO MARANHÃO 
ATO AVISO DE LICITAÇÃO 

ATO PREGÃO ELETRONICO— SRP 027t2021. 
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.o 10.520/02, Decreto n.o 10.024/19 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 por lote e apuração por Item que 

m por objeto contratação de empresa para fornecimento de 
material permanente e eletrodomésticos para atendimento da 
Prefeitura Municipal Santa Quitéria do Maranhão/Ma, o certame 
se realizará no dia 01 de outubro de 2021, ás 14:00 horas 
(horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da 
informação, site https://www.portaldecompraspublicas.corn.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 Óttps://www. 
portaldeconipraspublicas.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, 15 de setembro de 
2021 

Amaury Pablo Costa dos Santos. 
Pregoeiro Municipal. 

_São Luís-Ma, 19/20 DE SETEMBRO DE 2021 

S.r.ID concede efeito suspensivo e 
Gabigol Jode enfreitar o Grémio 
Gabigol está livre para 

enfrentar o Grêmio. O STJD 
concedeu efeito suspensivo 
ao atacante na tarde desta 
sexta-feira, horas depois de 
suspendê-lo por dois jogos 
por aplaudir ironicamente e 
chamar o futebol brasileiro 
de "várzea' após ser expulso 
na derrota por 4 a O para o 
Internacional, pela 19 rodada 
do Brasileiro. O Flamengo 
havia entrado com recurso 
logo em seguida à decisão. 

A decisão foi tomada 
Mauricio Neves Fonseca, 

relator e auditor do Pleno do 
ST.113. Nela, ele reconheceu 
que a suspensão poderia 
causar "prejuízo irreparável 
ou de difícil reparação", com 
buraco artigo 147-A do CB.11) 
(Código Brasileiro de Justiça 
Desportiva). 

Com isso, Gabigol está 
liberado para atuar enquanto 
o recurso do Flamengo 
não for julgado. A próxima 
partida do Flamengo é contra 
o Grêmio, no dominga, no 
Maracanã, pela 91° rodada do 
Caie: '' '' -'o 

GABIGOL TÁ LIBERADO PARA JOGAR CONTRA O GRÊMIO 

Felbao tem di 

O Grêmio segue a 
preparação para enfrentar o 
Flamengo no domingo, no 
Maracanã, pelo Brasileirão. O 
técnico Fellpão comandou um 
treino na tarde desta sexta-
ia ra. no Cr Cariállso, 
e ainda tens ao menos três 
dúvidas na escalação. 

As disputas estão no gol, 
na zaga e no ataque. Primeiro, 
não está definido se Brenno 
seguirá tendo chances ou se 
Gabriel Chapecó retoma a 
posição. O goleiro campeão 
olímpico voltou na quarta-
feira contra o Flamengo, após 
70 dias sem jogar. 

vidas na formação 

Ruan e ROdrigues podem 
formar novamente a dupla 
de zaga. Porem, Kannemann 
retornou também na quarta, 
teve desconforto no quadol 
durante o jogo - reorari 
ri:ou de jogo:i 
-, mas treinou normalmente e 
pode recuperar a tituiandade. 

Por fim, Borja tem sido 
a referência do ataque com 
Felipão desde que chegou. 
Mas não está descartada a 
presença 4e Diego Souza 
entre os titulares, É uma 
dúvida técnica que o treinador 
irá solucionara partir do treino 
de sábado 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
QUITÉRIA DO MARANHÃO 

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA. AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR, 
CHAMADA PÚBLICA —001/2021. 

A Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal 
de Santa Quitéria do Maranhão, Estado do Maranhão, terna 
publico, para conhecimento das interessados que fará realizar, 
sob a égide da Lei n.o 11.947/2009, e resolução/CD FNDE no 
3B/2009, Chamada de Preço 001/2021 - para Aquisição de 
Gêneros alimentícios para alirnentação Escolar Diretamente 
da Agricultura Familiar. Sessão dia 20 de outubro de 2021, 
ás 14:00 horas (horário de Brasília), os projetos de venda 
local sendo presidida pelo Presidente da CPL 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 no endereço supra, bem corno no SACOP. 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo 
telefone 981 3194-7701, das 08:00 as 12:001s, 

SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA, 15 de setembro de 
2021 

Amaury Pablo Costa dos Santos. 
Presidente da CPL Municipal 
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REMA recebe Sudam para apresentar incentivos e programas para 1 
o desenvolvimento regional na Amaidnia legal e do Maranhão 

Nos últimos anos menos de 10 empresas maranhenses apresentaram projetos de incentivos fiscais 
a Sudam e apenas 24 projetos foram aprovados desde 2015 para obter recursos junto ao FDA. 
O vice-presidente executivo 

da Federação das Indústrias do 
Estado do Maranhão (REMA), 
Luiz Fernando Renner, recebeu 
na manhã desta sexta-feira 
(17/09), na Casa da Indústria, o 
evento "Sudam nos Estados --
Diálogos com quem promove 
o desenvolvimento regionai 
na Amazônia Legal' uma ação 

nerante da Superintendência 

^ Desenvolvimento da Ama-
a (Sudam). W A caravana da autarquia 

federal foi formada pelo dire-
tor de gestão de Paridos, de 
incentivos e de atração de 
investimentos da Sudam, Pó, 
ger Araújo Castro, que estava 
acompanhado de Minoro Sa-
salia e Tubo Barata e estão per-
correndo as nove capitais da 
região para ouvir demandas 
e difundir informações sobre 
os instrumentos de desenvol-
vimento regional oferecidos 
pela autarquia: 

A ação contou com a pre-
sença do coordenador do 
NAC/FIEMA, Gilberto Junior, 
da coordenadora técnica 
executiva da FIEMA, Roberta 
Tamis, do coordenador de 
Ações Estratégicas da FIEMA, 
José Henrique Polary, e de 
representantes da FAEMA, 

Cirlândia Galeão e José Sousa. 
"Orgão de planejamento 

e desenvolvimento regional 
que atua nos nove estados da 
Amazônia Legal (MA, PA, AP, 
RR, RO, AC, AM, MT, TO), a Su-
dam busca,.com essas visitas, 
coletar subsídios para propor 
medidas que facilitem o aces-
so dos estados, municipios, 
setores produtivos e outros 
atores aos recursos federais, 
por meio dos instrumentos 
de ação da Superintendên-

cia. Além disso, os dados 
vão subsidiar a elaboração 
das Diretrizes e Prioridades 
do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Norte-FNO, 
do Fundo de Desenvolvimen-
to da Amazônia-FDA e outras 
ferramentas da Sudam para 
fomentar o desenvolvimento 
includente e sustentável das 
localidades", destacou o dire-
tor de gestão de Fundos, de 
incentivos ode atração de in-
vestimentos da Sudam, Roger 

Araújo Castro. Os incentivos 
fiscais (benefícios tributários 
como isenção de impostos a 
empresas instaladas na Ama-
zônia), ferramenta que gera 
emprego e renda, foram o foco 
das discussões. Os gestores 
da Sudam destacaram que já 
existem Medidas conjuntas 
com a CNI para que sefaça um 
trabalho junto às federações 
de indústria para melhorar a 
performance dos incentivos, 
alcançando mais beneficiários. 

nORROGAÇArt 

secreto regulamenta prorrogação de contratos do Proinfra 
O presidente Ja ir Bolsonaro 

editou decreto para regula-
mentar prazos, competências 
e condições para a prorrogação 
do Programa de Incentivo às 
Fontes Alternativas de Energia 
Elétrica (Proinfra). Esta prorro-
gação, válida por 20 anos, está 
prevista na lei de desestatizaçao 
da Eletrobras, sancionada em 
julho. A norma foi publicada em 
ed ição extra do Diário Oficial da 
União nesta sexta-feira (17). 

°decreto estabelece que o 
gerador contratado no âmbito 
do Proinfa que tenha interesse 
em prorrogar o contrato de 
compra e venda de energia 
deverá apresentar requeri-
mento à Eletrobras até 11 de 
outubro deste ano. Caberá à 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneeli a aferição dos 
benefícios tarifários até o dia - 
de 11 de novembro. Pela nor-
ma, a apuração dos beneficias 
tarifários deverá considerar 
a redução dos custos totais 
para os consumidores em 

relação a não prorrogação dos 
contratos. 

O decreto também define 
condições do novo preço de 
energia para a prorrogação 

dos contratos, o fim dos des-
contos na Tarifada Uso do Sis-
tema de Transmissão (TUST) e 
na Tarifa de Uso do Sistema de 
Distribuição (TUSD) e altera-

çao do índice de reajustes dos 
contratos, que passará de in-
dice Gerai de Preços Mercado 
(IGPM) para índice de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA). 

COLUNA DE 
ECONOMIA GE= 
ornercio paulista cria 23,5 mil novos 

postos de trabalho em julho 

O número de postos de 
trabalhosformais no comércio 
do estado de São Paulo regis-
trou um saldo positivo de 23,5 
mil vagas em julho, O número 
representa urn avanço de 
0,87% em relação a junho. 

Os dados são da Pesquisa 
do Emprego no Estado de São 
Paulo realizada pela Federa-
ção do Comércio do Estado 
de São Paulo (FecomercioSP). 
O levantamento é feito a partir 
das informações disponibili-
zadas pelo Cadastro Geral de 
Empregados e Desemprega-
dos (Novo Caged), Segundo 

a entidade, a alta de julho é a 
maior para o comércio desde 
novembro de 2020. 

Assim, o comércio fechou 
o mês com 2,74 milhões de 
pessoas empregadas no es-
tado. O maior crescimento foi 
no varejo, com 17,2 mil novas 
vagas. Com o resultado, o 
setor emprega 1,92 milhão 
de pessoas. 

O setor de serviços criou 
45,2 mil novos postos de tra-
balho em julho, um crescimen-
to de 0,69% no mês. Assim, o 
setor passou a empregar 6,57 
milhões de pessoas. 

Renda habitual do trabalhador teve 
queda de 6,6% no segundo trimestre 

Estudo do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada 
(ipea), divulgado rio dia (17), 
mostra que houve queda de 
6,6% ria renda habitual e au-
mento de 0,9% na renda efe-
tiva do trabalhador brasileiro 
no segundo tri mestre de 2021, 
na comparação com o mesmo 
trimestre do ano passado, o 
pior momento do mercado de 
trabalho durante a pandemia 
da covid-1.9. 

O levantamento Retrato 
dos Rendimentos e Horas Tra-
balhadas durante a Pandemia 
tornou como base os resulta-
dos da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad 
Con Ua) e da Pnad Covid, 

divulgada pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). 

Segundo a análise do 
Ipea, os trabalhadores por 
conta própria tiveram o 
maior impacto oro suas ren-
das, com crescimento de 
19,5% na renda efetiva no 
segundo trimestre de 2021, 
na comparação com o mes-
mo trimestre de 2020. No 
segundo trimestre deste 
ano, eles receberam 76% do 
habitual. Os trabalhadores 
com carteira do setor privado 
tiveram aumento de 2% na 
renda efetiva, enquanto para 
os trabalhadores sem carteira, 
a alta foi de 6,9%. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA DO MARANHA() 
ATO AVISO DE LICITACAO 
ATO PREGÃO FLETRONICO SRP 02712021. 
TEX °Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quiteria do 

Maranhão. Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos 
interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.1, 10/520102, Decreto 
is...10.024/19e subsidiariamente as disposições da Lei n.o8.666/93 e suas 
alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico com, 
registro de preço, dotipo menor preço por lote e apuração por item que 
tem por objeto contratação de ent1aresa- para fornecimento de material 
permanente e eletrodomésticos para atendimento da Prefeitura Maré-
ripai Santa Quitéria do Maranhão/Ma, o certame se realizará no dia 01 
de outubro de 2029, ás 14:00. horas (horário de Brasília), através do uso 
de recutsos da tecoologiada informação,site httpsi/A.Avw.uortaldecom-
praspublicas.com.bb sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura 
Munkipal, na saia da Comissão Permanente de1Licitação, situada.na Av 
tel. Francisco Moreira, ri' 45, CentrorSenta Ouitéria do Maranhão-Ma,O 
edital e seus anexos encontrarn-se disponíveis na pagina web do Portal 
de Compras Publicas' -.endereço https://www,portaidecompraspubli-
cas.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo 
telefone e' 98)3194-7/01, das 28:00 as 12:00hs. 

DAT SANTA QUITÉFilA DO MARANHAO MA, IS de setembro de 2021 
ASS Amaury Pablo Costa dos Santos. 
(AR Pregoeiro Municipal. 


