
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - seção 3 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO SRP N2 24/2021 

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,9 10.520/02, Decreto n.5. 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 que tem por objeto contratação de 
empresa para manutenção de mobiliarias para atendimento da Prefeitura Municipal Santa 
Quitéria do Maranhao/Ma, o certame se realizará no dia 30 de setembro 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.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo 
endereço e/ou pelo telefone (a 98) 3194-7701, das 08:00 as 12:00hs. 

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

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO SRP 81.2 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.9 10.520/02, Decreto ne 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 lote e apuração por Item que 
tem por objeto contratação de empresa para fornecimento de material permanente e 
eletrodomésticos para atendimento da Prefeitura Municipal Santa Quitaria do 
Maranhão/Ma, o certame se realizara no dia 01 de outubro de 2021, ás 14:00 horas 
(horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, sito 
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 I* 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 Na 26/2021 . 

C Pregoeiro Oficial da. Prefeitura Municipal de Santa Quitaria do Maranhão., 
Estado do Maranhao, torna -público, para conhecimento dos interessados que fará 
realizar, sob a égide da Lei naa 10.520/02, Decreto n.9 10.024/19 e subsidiariamente as 
disposições da Lei ne 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 Maranhao/Ma, o certame se realizará no dia 01 de outubro 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 Licitaçào, 
situada na Av "Cel. Francisco Moreira, mm 45, Centro, Santa Quitéria do Maranhão - 
O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na -pagina web do Portal de Compras 
Públicas - endereço htips://www.portaidecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 981 3194-7701, das 03:00. as 
12:00hs. 

Santa Quitéria do Maranhão-MA, 15 de setembro de 
2021 

AMAURY 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 
com o cronograma físico-financeiro, em conformidade com a Ordem de Serviço a ser 
emitida pela CONTRATANTE e aceita pela 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: 10.301.0126,1.214 - Melhorias 
Sanitárias Domiciliares 4.4.90.51- Obras e Instalações Convênio 0309/2016 - FUNASA. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS BAS(LIOS 

AVISO DEINEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N2 2/2021 

Considerando as informações, pareceres, documentos e despachos contidos no 
Processo Administrativo ra° 230806/2021, RATIFICO a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N5 
2/2021 para contratar a. empresa: MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS 
inscrita no CNPJ/MF sob o na 35.542.612/0001-90, objetivando a Contratação de Serviços 
Advocaticios para que. patrocine demanda judicial visando à recuperação dos valores não 
repassados corretamente ao FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, por repercussão da 
inobservância do piso mínimo estabelecido para o VMAA do FUNDEF (já extinto) no ano de 
2006. Esse Termo se fundamenta no artigo 25, inciso II da Lei 8666/93, VALOR: velar fixo 
e irreajustável, correspondente a R$ 0,20 (vinte centavos), para cada Es 1,00 (um real) 
efetivamente recuperado aos Cofres Municipais DOTAÇAO ORÇAMENTARIA: Unidade 
Orçamentária, Secretaria Municipal de Administração, Fazenda, Planejamento e Gestão; 
Projeto da Atividade: 04.1220002.2007.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de 
Administração, Fazenda, Planejamento e Gestão; Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 - 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Sendo assim, autorizo a reclinação da 
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 na 230007/2021, RATIFICO a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Na 
3/2021 para 'contratar a empresa: MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOOADOS 
inscrita no CNPJ/MF sob o na 35.542.612/0001-90, objetivando a Contratação de Prestador 
de Serviços Advocaticios para que patrocine demanda judicial visando à recuperação doa 
valores que deixaram de ser repassados ao Município em face da ilegal fixação do valor 
mínimo anual por aluno (execução da ação de n° 0050616-27.1999.4.03.6100). Esse Termo 
se fundamenta no artigo 25, inciso II da Lei 8666/93, VALOR : valor fixo e irreajustável, 

Este documento pode ser verificado no endereço eietr&nlco 
bttp://wer.v.In.gov.briamerdicidade.html, peio (4go 05302021092.00206 
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correspondente a R$ 0,15 (quinze centavos), para cada 1,00 (um 
recuperado aos Cofres Municipais DOTAÇÃO ORÇAM1/111ffibetu Unidade O 
Secretaria Municipal de Administração, Fazenda, Pia SeraTrrento 
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Atividade: 04.122.0002.2007.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal 
Fazenda, Planejamento e Gestão; Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 - 
Terceiros - Pessoa Juridica. Sendo assim, autorizo a realização da DESPESA 
o respectivo EMPENHO. Nesta oportunidade, determino a publicação deste 
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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. Contrato: 168/2021. 
Contratante: Prefeitura Municipal São Pedro dos Crentes - MA. Contratada: C de Carvalho 
- EPP, Objeto: Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, 
insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais, odontológicos e medicamentos 
para a farmácia básica, para atender a Secretaria de Saúde do Município de Sio Pedro dos 
Crentes - MA. Vigência: a partir do dia 03/09/2021 até o dia 31/12/2021. Valor global de 
R$ 23.379,70 (Vinte e três mil, trezentos e setenta e nove reais e setenta centavos). 

PREGÃO ELETRONICO N9 8/2021. Processo Administrativo: 059/2021. Contrato: 169/2021. 
Contratante: Prefeitura Municipal São Pedro dos Crentes - MA. Contratada: D R 
Representações - LIDA - DEMAIS. Objeto: Contratação de empresa para fornecimentos de 
medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais, 
odontológicos e medicamentos para a farmácia básica, para atender a Secretaria de Saúde 
do Município 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 N9 26/2021. Processo Administrativo: 099/2021. Contrato: 170/2021. 
Contratante: Prefeitura Municipal São Pedro dos Crentes - MA. Contratada: B E3 Costa Neto 
Eireli - EPP. Objeto: Contratação de empresa para a construção de Praça do Produtor na 
Sede do Município de São Pedro dos Crentes - MA, conforme Plano de Trabalho 
devidamente Inserido e aprovado no SICONV, constante no processo administrativo na 
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 
noventa e nove mil e quinhentos reais). 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR IA ROCQUE 

EXTRATO DE CONTRATO NO 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 LTDA - 

CNPJ. 07.424.317/0001-78; OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PALCO PARA EVENTOS: MODELO CONCHA ACÚSTICA, NO 
ENTORNO DA LAGOA NA ENTRADA DO MUNIC(P10 DE SENADOR LA ROCQUE/MA; BASE 
LEGAL: Lei Federal na 8.666/93; DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 15/09/2021; 
VIGÊNCIA: 360 (trezentos e sessenta) dias; DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 15.451.0057.1-015; 
VALOR TOTAL: R$ 699.879,42; FONTE DE RECURSO:- EMENDA Na 202142120008-IP. 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Na 3/21321-CPL 

A Prefeitura Municipal de Senador La Rocque/MA, através da CPI, torna público 
para conhecimento dos interessados que realizará licitação em epígrafe na seguinte forma: 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE - ENGENHARIA -PARA OBRAS -DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA 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 horas, LOCAL: Sala de reunião da CPI, na sede 
da Prefeitura Municipal, localizada a Av. Mota e Silva, s/n, Centro, na cidade de Senador La 
Rocque/MA. Na forma da Lei na 8.666/93 e suas alterações, e da Lei Complementar na 
123/2006 e 147/2014. Considerando o atual momento de pandemia do COV1D-19, todas as 
medidas preventivas de segurança sanitária deverão ser adotadas, tais como uso de 
máscara, luvas e distanciamento mínimo de 1M (um metro) entre os presentes na sessão. 
O edital e seus anexos - estão à disposição dos -interessados no mesmo endereço de 2it a 6a 
feira, no horário das 08:00 as 12:00 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente ou 
retirados na CPL, no mesmo endereço, ou ainda peio portal da. transparência 
(www.senadorlarocque.ma.gov.bra Esclarecimento adicional no mesmo endereço, 

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

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO 

RESULTADO DE JULGAMENTO 
TOMADA DE PREÇOS Ne 004/2021 

Processo Administrativo na 050/2021. 
O Município de Serrano do Maranhão/MA, através da Comissão Permanente de 

Licitação (CPL), torna público o resultado da análise e julgamento da documentaçae de 
habilitação da licitação acima referenciada que tem por objetivo a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA, 
LOCALIZADA NO MUNIMPIO DE SERRANO DO MARANHÃO/MA. A ICPL decidiu pela 
inabilitação das empresas E DE M DOS SANTOS SERVIÇOS EIRELI e L B CONSTRUÇÕES 
SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA, por descumprirem exigências editalicias, e pela habilitação 
da empresa RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, por entender que esta atende às 
exigências do ato convocatório. Os autos se encontram com vista franqueada aos 
interessados. A partir da data desta publicação na imprensa oficial abre-se prazo recursal, 
conforme Art. 109, inciso 1, alínea "a", da Lei 8.666/93. 'Damos ciência de que interposte 
récarso este será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo conforme 
previsto no Art. 109 § 3a da Lei 8.666/93. 

Serrano do Maranhão-MA, 15 de setembro de 202 
JAKSON RIBEIRO LOBATO 

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N° 8/2021 

• 
A Prefeitura Municipal de Viana/MA torna pública que estará realizando no 

dia .06/10/2021, às 09:00h, a Tomada de Preços na 08/2021, referente à contratação 
de pessoa jurídica para adequação de estradas vicinais dos Povoados de Santa Maria, 
São Cristovão/Santeiro ao São Miguel, no Neunicipio de Viana/MA. O edital poderá ser 
consultado ou obtido no site http://vianc.rna.gov.br/transparancia ou no 
SACOP/TCE/MA. Informações pelo e-mail ciel@viana.magov.br. 

Viana-MA, 17 de setembro 'de 2021 
FRED NORTON MOREIRA DOS SANTOS 

Presidente de CPL 

CCILW.01.0 assinado digtalmente conforme nriP 2.200-2 de 24/08%2001, Ig 
.00 asetui a In avesfraestrulure de Ch Públicas 0,00051,0 



ES P0 FITE 
Emala extraredacao gmall.com 

Meral diz que estrale do Sampaio 
titio lecionou contra o (Onça 

O Sampaio Corrêa perdeu 
para o Confiança por 2 a 0, 
na noite de sexta-feira, e 
deixou escapar a chance de 
colar no 0-4 da Série 13 do 
Brasileiro. Após a partida, o 
lateral-esquerdo Zé Mário, 
que entrou no decorrer da 
partida, lamentou o resultado 
no Batista°. 

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

41 isso, abrimos espaço e 
os o segundo gol. Mas 

mo assim não deixamos 

de jogar - analisou o jogador. 
Estávamos a uma 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 com 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 

PREGÃO ELETRONICO - SRP 024/2021, 
0 Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa 

Quitéria do Maranhão, Estado do Maranhao, torna público, 
para conhecimento dos interessados que fará realizar, 
sob a égide da Lei nP 10.520/02, Decreto in.a 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 que 
tem por objeto contratação de empresa para manutenção de 
mobiliarios para atendimento da Prefeitura Municipal Santa 
Quitaria do Maranhão/Ma, o certame se realizará no dia 30 de 
setembro 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, 
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. 
portaidecompraspublicas.comár. 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 
#21 

Amaury Pablo Costa dos Santos. 
Pregoeiro Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
QUITÉRIA DO MARANHÃO 
ATO AVISO DE LICITAÇÃO 

ATO PREGÃO ELETRONICO - SRP 025/2021. 
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 n..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 item que 
tem por objeto contratação de empresa para fornecimento de 
mobiliarias para atendimento da Prefeitura Municipal Santa 
Quitaria 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.portaidecompraspublicas.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 - Na, 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 12:0665. 

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

Amaury Pablo Costa dos Santos. 
Pregoeiro Municipal. 

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, torna público, para 
conhecimento dos Interessados que fará realizar, sob a égide 
da Lei ri.° 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 do tipo menor 
preço global, que tem por objeto contratação de empresa para 
execução dos serv Iços de man utenção de poços a rtes ia no, redes, 
caixa, caixa dágua e perfuração de poços para atendimento da 
Prefeitura Municipal Santa Quitéria do Maranhão/Ma, o certame 
se realizará no dia 01 de outubro de 2021, às 09:00 horas 
(horário de Brasília), através do usada recursos da tecnologia da 
informação, site https/Asiww.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, Centra, 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.ba Esclarecimentos adicionais 
no mesmo endereço e/ou peia telefone (a 98) 31947701, das 
08:00 as 12:00hs. 

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

Amaury Pablo Costa dos Santos. 
Pregoeiro Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
QUITÉRIA DO MARANHÃO 
ATO AVISO DE LICITAÇÃO 

ATO PREGÃO ELETRONICO SRP 027/2021. 
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa 

Quitéria cio Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para 
conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide 
da Lei na 10.520/02, Decreto na 10.024/190 subsidiariamente 
as disposições da Lei nP 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 
material permanente e eletrodomésticos para atendimento da 
Prefeitura Municipal Santa Quitéria do Maranhão/Ma, °certame 
se realizará no dia 01 de outubro de 2021, as 14:00 horas 
(horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da 
informação, site httpssl/www.portaidecompraspublkas.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 - 
MIO edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina 
web do Portal de Compras Públicas - endereço https://www. 
portaldecompraspublicas.conaba Esclarecimentos adicionais 
no mesmo endereço e/ou pelo telefone la 981 31947701, das 
08:00 as 12:00hs. 

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

Amaury Pablo Costa dos Santos. 
Pregoeiro Municipal. 
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ST.3 concece efeito suspensivo e 
Gabigol poc e enfrentar o Grêmio 
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 0 para o 
Internacional, pela 15' rodada 
do Brasileiro. O Flamengo 
havia entrado com recurso 
logo em seguida à decisão. 

A decisão foi tomada 
por Maurício Neves Fonseca, 

QD.2.1 

relatar e auditor do Pleno do 
STJD. Nela, ele reconheceu 
que a suspensão poderia 
causar 'prejuízo irreparável 
ou de difícil reparação', com 
base no artigo 147-A do CBJD 
(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 domingo, no 
Maracanã, pela 21 rodada do 
Campeonato Brasileiro. 

GABIGOL TA LIBERADO PARA „JOGAR CONTRA O GRUI° 

Felá.° tem ã vic as na formação 
do Grêmio oara pegar o Flameigo 

O Grêmio segue a 
preparação para enfrentar o 
Flamengo no domingo, no 
Maracanã, pelo Brasileira°. O 
técnico Felipáo comandou um 
treino na tarde desta sexta-
feira, no CT Luiz Carvalho, 
e ainda tem 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. 

Ruan e Rodrigues podem 
formar novamente a dupla 
de zaga. Porém, Kannemann 
retornou também na quarta, 
teve desconforto no quadril 
durante o jogo - região que o 
tirou de jogos na temporada 
-, mas treinou normalmente e 
pode recuperar a titularidade. 

Por fim, Borja tem sido 
a referência do ataque com 
Felipão desde que chegou. 
Mas não está descartada a 
presença de Diego Souza 
entre os titulares. É urna 
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 
GÉNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA 

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

A Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal 
de Santa Quitaria do Maranhão, Estado do Maranhão, torna 
público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, 
sob a égide da Lei n.o 11.947/2009, e resolução/CD FNDE 
38/2009, Chamada de Preço 001/2021 -para Aquisição de 
Gêneros alimentícios para alimentação Escolar Diretamente 
da Agricultura Familiar. Sessão dia 20 de outubro de 2021, 
às 14:00 horas (horário de Brasília), as projetos de vencia 
local sendo presidida pelo Presidente da CPL desta Prefeitura 
Municipal, na sala da Cornissão 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 no endereço supra, bem como no SACOP. 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo 
telefone (1'98) 3194-7701, das 08:00 as 12:066s. 

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

Amaury Pablo Costa dos Santos. 
Presidente da CPI Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITEM DO MARANHÃO 
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA. AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTÍ-

CIOS 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, torna público, para 
conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei 
na 11947/2009, e resolução/CD FNDE na 38/2009, Chamada de Preço 
00112021 - para Aquisição de Gêneros alimentícios para alimentação 
Escolar Diretamente da Agricultura Farniiiar.Sessão dia 20 de outubro 
de 2021,as 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 Cai Francisco 
Moreira, na 45, Centro, Santa Quitéria do Maranhão - Ma O edital e 
seus anexos encontram-se disponíveis no endereço supra, bem como 
no SACOP. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo 
telefone l" 98) 3194-7701, das 08:00 as 12:00his. 

SANTA OUITÉRIA DO MARANHÃO-MA. 15 de setembro de 2021 
Amaurg Pablo Costa dos Santos. 
Presidente da CPL Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO 
ATO AVISO DE LICITAÇÃO 

111 PREGÃO ELETRONICO -•SRP 024/2021. 

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 na 10320/02, 
Decreto na 10024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei na 
8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico com registrada preço, do tipo menor preço que tem por 
objeto contratação de empresa para manutenção de mobiliarios 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 Brasília), através do uso de recursos da tecnologia 
da informação, sita htfps://www.portaidecompraspublicas.cornbr, 
sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, situada na Av Cel. Francisco Mo-
reira, ria 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.portaidecompraspublicas.corrabr. 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefonei. 
98) 3194-7701, das 08:00 as 12:00h5. 

• 
DATSANTAQUFTERIADOMARANHÃ0-MA,15desetembrode2021 
ASS AmauryPabioCosta dos Santos. 
CAR Pregoeiro Munidpal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA DO MARANHÃO 
ATO AVISO DE LICITAÇÃO 
ATO PREGÃO ELETRONICO -- SI-1P 025/2021, 
elfTEX O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quiteria 

do Ma ran hão,Estacto do Maran hão, toma público, para conhecimento 
dos interessadas que fará realizar, sob a égide da Lei n.. 10.520/02, 
Decreto na 10.024/190 subsidiariamente as disposições da Lei na 
8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pre-
gão Eletrônico com registro de preço, do tipo menor preço por lote e 
apuração por itern que tem por objeto contrafação de empresa para 

mecimento de mobiliados para atendimento da Prefeitura Munici-
Santa Quitéria do Maranhão/Ma, o certame se realizará no dia 30 

I )

setembro de 2021, ás 14:00 horas (horário de Brasília), através do 
uso de recursos da tecnologia da informação, slte https://www,por-
taldecompraspublicas,com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta 
Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, 
situada na Av Cel. Francisco Moreira, M145, 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 mes-
mo endereço &ou pelo telefone C98)31947701, das MOO as 12:00hs. 

DATSANTACtUffERIADO~HAO-MA,15desttembrode2021 
ASSArnaury PaialloCosta dos Santos. 

Pregoeiro Municipal. 

PREPEMKIA MUNICIPAL DE SANTA OUITERIA DO MARANHÃO 
O AVISO DE LICITAÇÃO I

ATR 

ATO PREGÃO ELETRONICO - 026/2021. 

TEXO Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do 
Maranhão, Estado do Maranhao,torna público, para conhecimento dos 
-interessados que fará realizar, sob a égide da Lei na10.520/02, Decrete 
na 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei na 8,666/93 e 
suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
do tipo menor preço global, que tem por objeto contrafação de em-
presa para execução dos serviços de manutenção de poços artesiano, 
redes, caixa, caixa (lagoa e perfuração de poços para atendimento 
da Prefeitura Municipal Santa Quitéria do Maranhão/Ma, o certame 
se realizará no dia 01 de outubro de 2021, ás 09:00 horas (horário de 
Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, sito 
httprilvoarw.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pelo 
Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, nasalada Comissão Permanente 
de Licitação, situada na Av Cel. Francisco Moreira, rr 45, Centro, Santa 
Quitéria do Maranhão - Ma. O edital e seus anexos encontram-se 
disponiveis na pagina web do Portal de Compras Públicas - endere-
ço httpsd/www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (e 98) 3194-7701, 
das 08:00 as 12;00h5. 

DATSANTAQUTrERIADOMARAN~ 13 deseternbiode2021 
ASSAmauryPabloCosta dos Santos. 
CAR Pregoeiro Municipal. 

/ 

Balsas ganhará novo SENAI com melhoria 
na infraestrutura e base tecnológica 

Em missão empresarial na região Sul do Estado, presidente da FIEMA 
falou dos investimentos na modernização e estrutura do SENAI. 

Em agenda de trabalho a 
região Sul do Estado, o presi-
dente da FIEMA, Edilson Bal-
dez,juntamente com o diretor 
regional do SENAI, Raimundo 
Arruda apresentaram o pro-
jeto de reforma e ampliação 
da estrutura física do Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial (SENAI/MA), além 
da modernização tecnológica 
com aquisição de equipa-
mentos de última geração 
utilizados na formação da mão 
de obra. 

A apresentação do projeto 
estrutural e arquitetõnico foi 
apresentado a autoridades 
locais, líderes empresariais e 
representantes de instituições 
da cidade. 

Presente na apresenta-
ção de modernização do SE-
NAI, a diretora da Agroserra, 
Cintia Tiacneli, comemorou 
os investimentos que visam 
contribuir com a qualificação 
da mão de obra local." Essa 
parceria com o SENAI, é cru-
cial para que nós tenhamos 
mão de obra preparada para 

ocupar as oportunidades da 
região". 

A unidade do SENAI loca-
lizada na cidade de Balsas, 
atende 17 municípios da re-
gião sul do Estado nas mais 
diversas áreas de qualificação 
profissional. " Esse é impor-
tante investimento uma vez 
que vem atenderas indústrias 
carentes de mão de obra qua-

INTERA-- -ES SOCIAIS 

lificada e também aos jovens 
da região que tem a opor-
tunidade de trilharem uma 
carreira técnica", ressaltou o 
presidente da FIEMA, Edilson 
Bardez. 

A obra que passa por 
processo de licitação tem 
previsão de entrega para o 
primeiro semestre de 2022, e 
pretende atender demanda 

da indústria agro açucareira 
e demais indústrias da região. 

A ampliação e reforma do 
SENAI em Balsas, inclui novo 
auditório, salas de aulas e ad-
ministrativas. A base tecnoló-
gica também será restruturada 
com aquisição de bancadas 
didáticas para os cursos téc-
nicos e equipamentos para 
todas as áreas. 

Realizada ações do Programa Trabalho Jovem em municípios do interior do Estado 
O Instituto Euvaido Lodi, 

antenado na tecnologia que 
exerce um papel central nas 
nossas interações sociais e 
cada vez mais toma espaço 
em nossas práticas diárias, 
propõe o curso da Lei Geral 
de Proteção de Dados Pessoais 
- LGPD, para as empresas ma-
ranhenses. O Grupo Alvorada 
Motos conclui a capacitação 
InCompany do IEL do curso 

Aspectos da LGPD para o 
ambiente corporativo, nesta 
quarta-feira (15/09). 

Nossos celulares estão 
lotados de aplicativos para 
pedir comida, nos levar para 
um endereço desconhecido, 
é a rede social que indica 
uma amizade, o sita que ofe-
rece um trabalho aos cursos 
online que fazemos, todos 
eles têm em comum a mesma 
solicitação: os nossos dados 
pessoais. 

A coordenadora regional 
do IEL, Michela Frota considera 
que no cenário de massifica-
ção de coleta e tratamentos 
e dados na intemeta respon-

sabilização de quem lida com 
essas informações cresceu 

bastante. "Com a vigência da 

Lei, passamos a observar a 
necessidade das empresas e 
instituições em se adequarem 
às exigências legais para a 
implementação da LGPD no 
ambiente corporativo", desta-
ca Michela. 

Com °aumento assombro-

so do emprego de dados pes-
soais tanto pelo setor privado 
como pelos órgãos públicos, 
surgiram inúmeras legislações 
mirando o resguardo da prote-
ção de dados pessoais. 

O Gerente administrativo 

do Grupo Alvorada Motos, Da-
vid Sousa, não hesitou em ca-
pacitar os colaboradores com 
o IEL"Esse curso veio para nos 
dar mais embasamento sobre 
a LGPD e as informações que 
obtivemos foram preciosas 
para darmos maior segurança 
na privacidade dos dados tan-
to dos nossos clientes, como 
dos nossos colaboradores. 
Estar em cumprimento à lei é 
muito importante para nós", 
ressaltou David. Para a ges-

tão de pessoas da Alvorada 
Motos, Ester Soares o curso 
realizado com olEL vai agregar 
valor e mais credibilidade na 
percepção dos clientes. 'Eles 
vão confiar mais na nossa 
empresa que já está em fase 
de implantação da Lei, pois 

já conseguimos avançar no 
conhecimento e ria prática. 

Atualmente, vemos muitas 
informações vasarem crimi-

nosamente ou por ignorância 
da Lei e nós queremos evitar 
esses perigos': enfatiza Ester. 
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EXTRATO CANCELAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 020/2021 

EXTRATO CANCELAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 020/2021 CANCELAR ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR. 020/2021 
DO PREGÃO ELETRÔNICO 019/2021, CPL-PMSQ, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA, neste ato 
representada PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL Sr. Cláudio Rodrigues Escórcio, RESOLVE CANCELAR A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
020/2021 com a Empresa: EMET INSTITUTO - EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ sob o n°: 
32.626.743/0001-68, com sede na Rua Carlos Drumond de Andrade, n° 20, CEP: 65.917-337, Parque Planalto, Imperatriz/MA, por intermédio 
de seu representante legal Sr. FERNANDO BASTOS DOS SANTOS FILHO, brasileiro, empresário, inscrito no Cadastro de Pessoa Física CPF 
sob o n'.: 785.410.773-49. , na forma prevista no Art. 21. Objeto: futura Prestação de serviços para realização de estudo científico baseado 
no guia nacional de vigilância epidemiolágica. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: I - por razão de interesse público; ou II - 
a pedido do fornecedor, do DECRETO N°7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013. SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA, 30 de setembro de 
2021. Claudio Rodrigues Escárcio — Secretário Municipal 

Autor: Siwanne Gomes Ferreira 
Código de identificação 1034e5fa5def1bcb370e95afd86801462e36df44 

PREGÃO ELETRÔNICO — SRP 026/2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO DE ADIAMENTO -PREGÃO ELETRÔNICO — SRP 026/2021. 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos 
interessados que licitação na modalidade Pregão Eletrônico com registro de preço, do tipo menor preço que tem por objeto contratação de 
empresa para fornecimento de mobiliários para atendimento da Prefeitura Municipal Santa Quitéria do Maranhão/MA, marcado abertura para o 
dia 01 de outubro de 2021, ás 09:00 horas (horário de Brasília), fica adiado para às 08:00 horas do dia 07 de outubro de 2021, através do uso 
de recursos da tecnologia da informação, site https://vvww,portaldecomeIRSPUblicas carn...br Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço 
e/ou pelo telefone (* 98) 3194-7701, das 08:00 as 12:00hs. SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO - MA, 30 de setembro de 2021 

Amaury Pablo Costa dos Santos. 

Pregoeiro Municipal. 

Autor: Siwanne Gomes Ferreira 
Código de identificação: 893637aedbf61f833d952balele1da4ff0674d74 
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