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Process 
Fcha: 
R texcee:Eun da-f tembro de 2021 

do contrato: 16 de setembro de 2021. Vigência: da assinatura do contrato até o dia 16 de 
setembro de 2022. Valor: R$ 366.495,50 (trezentos e sessenta seis mil, quatrocentos e 
noventa e cinco reais e cinquenta centavos). Paulino Neves (MA), 16 de setembro de 
2021. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças de Paulino Neves 
(MA). Joseildon Soares de Sousa, secretario municipal de planejamento e finanças. 

Contrato no 135/2021 - PMPN. Processo administrativo na 081-06/2021.01.02.03.05 - 
PMPN. Modalidade de licitação: pregão eletrônico. NO da licitação: 027/2021 - PMPN. 
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda da Prefeitura 
Municipal de Paulino Neves/MA. Contratada: Costa Goncalves & Vieira LTDA, estabelecida 
na rua das hortas, na. 57, Bairro Centro, CEP: 65.020-270, município São Luls/MA, inscrita 
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o ng 40.369.479/0001-52. Data da assinatura 
do Contrato: 16 de setembro de 2021. Vigência: da assinatura do contrato até o dia 16 
de setembro de 2022. Valor: R$ 2.211,20 (dois mil, duzentos e onze reais e vinte 
centavos). Paulino Neves (MA), 16 de setembro de 2021. Contratante: Secretaria 
Municipal de Educação de Paulino Neves (MA). New Nely Oliveira Bezerra, secretaria 
municipal de educação. 

Contrato n2 136/2021 - PMPN. Processo administrativo ng 081-06/2021.01.02.03.05 - 
PMPN. Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico. N2 da licitação: 027/2021 - PMPN. 
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda da Prefeitura 
Municipal de Paulino Neves/MA. Contratada: Costa Goncalves & Vieira LTDA, estabelecida 
na rua das hortas, nu 57, bairro centro, CEP: 65.020-270, município São Luís/MA, inscrita 
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o no 40.369.479/0001-52. Data da assinatura 
do contrato: 16 de setembro de 2021. Vigência: da assinatura do contrato até o dia 16 de 
setembro de 2022. Valor: R$ 245.590,70 (duzentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e 
noventa reais e setenta centavos). Paulino Neves (MA), 16 de setembro de 2021. 
Contratante: Secretaria Municipal de saúde de Paulino Neves (MA). Luras Raniere Barbosa 
Brás, secretário municipal de saúde. 

Contrato ne 137/2021 - PMPN. Processo administrativo na 081-06/2021.01,02,03.05 - 
PMPN. Modalidade de licitação: pregão eletrônico. Ne da licitação: 027/2021 - PMPN. 
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda da Prefeitura 
Municipal de Paulino Neves/MA. Contratada: I. H. C. Soares, estabelecida na rua marechal 
costa e silva, número 736, complemento letra "a", CEP: 65.600-350, bairro castelo branco, 
município Caxias/MA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o ne 
10.513.552/0001-57. Data da assinatura do Contrato: 16 de setembro de 2021. Vigência: 
da assinatura do contrato até o dia 16 de setembro de 2022. Valor: R$ 28.641,20 (vinte 
e oito mil, seiscentos e quarenta e um reais e vinte centavos). Paulino Neves (MA), 16 de 
setembro de 2021. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Paulino Neves (MA). 
Lucas Raniere Barbosa Brás, secretário municipal de saúde. 

contrato no 138/2021 - PMPN. Processo Administrativo no 081-06/2021.01.02.03.05 - 
PMPN. Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico. Na da licitação: 027/2021 - PMPN. 
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda da Prefeitura 
Municipal de Paulino Neves/MA. Contratada: I. H. C. Soares, estabelecida na rua marechal 
costa e silva, número 736, complemento letra "a", CEP: 65.600-350, Bairro Castelo Branco, 
município Caxias/MA, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o ne 
10.513.552/0001-57. Data da assinatura do Contrato: 16 de setembro de 2021. Vigência: 
da assinatura do contrato até o dia 16 de setembro de 2022. Valor: R$ 1.946,80 (um mil, 
novecentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos). Paulino Neves (MA), 16 de 
setembro de 2021. Contratante: Secretaria Municipal de Educação de Pudim) Neves (MA). 
Mice Nely Oliveira Bezerra, secretária municipal de educação. 

Contrato ne 139/2021 - PMPN. Processo administrativo ne 081-06/2021.01.02.03.05 - 
PMPN. Modalidade de licitação: pregão eletrônico. Ne da licitação: 027/2021 - PMPN. 
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda da Prefeitura 
Municipal de Paulino Neves/MA. Contratada: I. H. C. Soares, estabelecida na rua marechal 
costa e silva, número 736, complemento letra "a", CEP 65600-350, Bairro Castelo Branco, 
município Caxias/MA, Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o ne 
10.513.552/0001-57. Data da assinatura do contrato: 16 de setembro de 2021. Vigência: 
da assinatura do Contrato até o dia 16 de setembro de 2022. Valor: R$ 50.003,50 
(cinquenta mil, três reais e cinquenta centavos). Paulino Neves (MA), 16 de setembro de 
2021. Contratante: secretaria municipal de planejamento e finanças de Paulino Neves 
(MA). Josendon Soares de Sousa, secretario municipal de planejamento e finanças. 

Contrato na 140/2021 PMPN. Processo Administrativo rez 081-06/2021.01.02.03.05 - 
PMPN. Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico. 149 da licitação: 027/2021 - PMPN. 
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda da Prefeitura 
Municipal de Paulino Neves/MA. Contratada: I. H. C. Soares, estabelecida na Rua Marechal 
Casta e Silva, número 736, complemento letra "a", CEP: 65.600-350, bairro castelo branco, 
município Caxias/MA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o na 
10.513.552/0001-57. Data da assinatura do contrato: 16 de setembro de 2021. Vigência: 
da assinatura do contrato até o cila 16 de setembro de 2022. Valor: 8518.545,20 (dezoito 

quinhentos e quarenta e seis reais e vinte centavos). Paullno Neves (MA), /6 de 
setembro de 2021. Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social de Paulino 
Neves (MA). Edmar Rodrigues Cantanhede, secretário municipal de assistência social. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA 

AVISO DE ADIAMENTO 
TOMADA DE PREÇOS N° 2/2021 

. , A Prefeitura Municipal de Penalva/MA torna público que, por razões de ordem 
administrativa, fica adiada para o dia 28/09/2021, as 09:00h, a abertura da Tomada de 
Preços n° 02/2021, referente a contratação de pessoa jurídica para execução de obras e 
serviços de engenharia de adequação de estrada vicinal compreendendo a entrada do 
Povoado Tabaréu ao Povoado Capoeira do Golabai, no Município de Penalva/MA, objeto 
do contrato de repasse n° 892847/2019/Mapa/Caixa. O Edital poderá ser consultado ou 
obtido no endereço eletrônico http://www.transparenclapenalvasna.gov.br/ ou no 
SACOPITCE/MA. Informações pelo e-mail licitacao.penalva@gmail.corn. 

Penahea-MA, 17 de setembro de 2021. 
FREUD NORTON MOREIRA DOS SANTOS 

Presidente de CPL 

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Na 2/2021 

A Prefeitura Municipal de Penalva/MA, por meio da Comissão Permanente de 

Licitação-CPL, torna público aos interessados que realizará no dia 13 de outubro de 2021, 

ás 10:00h (horário local), na CPL, a abertura dos Envelopes da Chamada Pública ng 02/2021, 

objetivando a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do 

Empreendedor Familiar Rural ou suas Organizações, para atendimento ao Programa 

Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, objeto do Processo Administrativo ree 01/2021-

SEMED ene legislação pertinente. A entrega dos envelopes poderá ser feita no período de 

20/09 a 11/10/2021, no horário das 08:00h às 12:00h. O Edital esta à disposição dos 

interessados no portal da transparência (www.transparencla.penalva.ma.gov.br) ou na CPL,, 

no.horarto das 08:00h as 12:00h, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. 

Penalva-MA, 15 de setembro de 2021. 

FREUD NORTON MOREIRA DOS SANTOS 

Presidente de CPL 

0  Este documento pode ser verificado no endereço eietrânico 
Ottpillenaw.in.gov.briatitentIckiadelerni, pelo código 05302021092000205 

PREFEITURA MUNICIPAL DE P E IDENTE DUTRA 

EXTRATO DE CONTRATO 

PREGÃO ELETRÔNICO Na 6/2021. CONTRATO N2 20210804.001, PARTES: Prefeitura 
Municipal de Presidente Dutra/MA e a empresa AW TRANSPORTE & LOCAÇÃO. Inscrita no 
C.N.P.J.: 26245.325/0001-28a OBJETO DO CONTRATO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 
SOB O REGIME DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TERRESTRES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE 
DUTRA/MA, DATA DA ASSINATURA: 04 de agosto de 2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02 
- PODER EXECUTIVO 0501 - Ser. Municipal de Educação. 05 - Sec. Municipal de Educação 
12.361.0019.2.010 - Manutenção do Programa de Transporte Escolar- MDE. 3.3.90.39.00 - 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: Lei Federal ne 8.666/93, suas alterações e 

demais normas atinentes à espécie. Valor global de R$ 1.240.200,00 (uns milhão duzentos 
e quarenta mil e duzentos reais). PRAZO DE VALIDADE DO CONTRATO: 04 de agosto a 31 
de dezembro de 2021. ASSINATURAS: Pelo Contratante: Fernando Henrique Brasil Sereno, 
Secretário de Educação. Pelo Contratado: Andersen Paiva Torres - Proprietário da empresa. 
Presidente Dutra - MA, 04 de agosto de 2021. Publique-se. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO 

EXTRATO DE CONTRATO 

Extrato de Contrato na 172/2021. Processo A R F Serviços e Comercio Ltda, inscrita no CNPJ 
37.222.331/0001-86, OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento de 
equipamentos e suprimentos de Informática para atender a demanda da Unidade Básica 
de Saúde, do Programa de Informatização, da Secretaria de Saúde do Município de 
Presidente Juscelino/MA. VIGÊNCIA: 03/09/2021 a 31/12/2021, valor: R$ 122.443,25 (cento 
e vinte e dois mil quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos), 
MODALIDADE: ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Decreto Federal no 7.892/2013, RECURSOS: Próprios. 

EXTRATO DE DISTRATO 

Extrato de Distrato Bilateral: Parte: Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino/MA, 
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob n.g. 06.003.691/0001-16, torna 
pública a RECISÃO BILATETAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO rf 043/2021, de 31 de 
março de 2021, MODALIDADE: Pregão Presencial na 14/2020 SRP/CCL, adesão Ata de 
Registro de Preços ri2 14/2020 realizada pelo Muncipio de Monção-MA, OBJETO: 
Contrata* de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de aluguel de veículos 
automotores, visando suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Educação de 
Presidente Juscelino- MA, firmado com a Empresa ECOLED ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS 
AMBIENTAIS EIRELI -ME, CNP! na 12.131.846/0001-40. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 79, 
inciso II, da Lei nu. 8.666/93. e suas alterações posteriores, bem como a Clausula Décinia 
Sexta do Contrato Originário, 01 de setembro de 2021. 

EXTRATO DE DISTRATO 

Extrato de Distrato Bilateral: Parte: Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino/MA, 
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob n.g 06.003.891/0001-16, torna 
pública a RECISÃO BILATETAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO re. 042/2021, de 31 de 
março de 2021, MODALIDADE: Pregão Presencial ng 14/2020 - SRP/CCL, adesão Ata de 
Registro de Preços na 14/2020 realizada pelo Muncípio de Monção-MA, OBJETO: 
Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de aluguel de veículos 
automotores, visando suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Administração de 
Presidente Juscelino- MA, firmado com a Empresa ECOLED ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS 
AMBIENTAIS EIREL1 -ME, CNPJ na 12.131.846/0001-40. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 79, 
inciso II, da Lei ng. 8.666/93. e suas alterações posteriores, bem como a Cláusula Décima 
Sexta do Contrato Originário, 01 de setembro de 2021. 

EXTRATO DE DISTRATO 

Extrato de Distrato Bilateral: Parte: Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino/MÁ, 
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob ne 06.003.891/0001-1E, torna 
pública a RECISÃO BILATETAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO n 044/2021, de 31 de 
março de 2021, MODALIDADE: Pregão Presenciai ng. 14/2020 - SRP/CCL, adesão Ata de 
Registro de Preços na 14/2020 realizada pelo Muncípio de Monção-MA, OBJETO: 
Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de aluguel de veículos 
automotores, visando suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Presidente 
Juscelino- MA, firmado com a Empresa ECOLED ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS 
EIREU -ME, CNPJ na 12.131.846/0001-40. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 79, inciso II, da Lei 
reO, 8.666/93. e suas alterações posteriores, bem como a Cláusula Décima Sexta do 
Contrato Originário, 01 de setembro de 2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA QUITERIA DO MARANHÃO 

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA 90 1/2021 

. 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 rie 11.947/2009, e resolução/CD FNDE ng 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, 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, na 45, Centro, Santa Quitéria do Maranhão - Ma. O edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis no enderço supra, bem como no SACOP. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (a 98) 3194-7701, das 08:00 as 
12:00hs. 

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

Presidente da CPL 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO SRP Ne 25/2021 

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 mio 10.520/02, Decreto n.2 10.024/19 e subsidiariamente as 
disposições da Lei me 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico com registro de preço, do tipo menor preço por lote e apuração por 
(tem que tem por objeto contratação de empresa para fornecimento de mobiliados 
para atendimento da Prefeitura Municipal Santa Quitéria do Maranhão/Ma, o certame 
se realizara no dia 30 de setembro de 2021, as 14:00 horas (horário de Brasília), 
através do uso de recursos da tecnologia da informação, site 
Mtps://www.portaldecompraspublicas.com.be 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 Maranhão-MA, 15 de setembro de 2021 
AMAURY PABLO COSTA DOS SANTOS 

bocurriento assinado digitalmente conforme MP na 2.200-2 de 2008/2001, 
que inStitUi a Intraestrutura de Ouves Públicas Brasileira - !CP-Brasil. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO 
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTE-

CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARRA 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 

11947/2009, e resolução/CD ENDE n. 38;2009, Chamada de Preço 
001/2021 --para Aquisição de Géneros alimentícios para alimentação 
Escolar Diretamente da Agricultura Familiar. Sessão dia 29 de outubro 
de 2021, ás 14:00 horas (horária de Brasília), os projetos de venda local 
sendo presidida pelo Presidente da CPI_ 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 encontrar',-se disponíveis no endereço supra, bem como 
no SACOP. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo 
telefone)' 9813194-7701, das 08:00 as 12:005s. 

SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA, 15 desetembro de 2021 
Amaury Pablo Costa dos Santos. 
Presidente da CPL Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO 
ATO AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO - SRP 024/2021. ao
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do 

Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento 
dos interessados que fará realizar, soba égide da Lei na' 10.520/02, 
Decreto nP 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei ro. 
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 Brasília), através do uso de recursos da tecnologia 
da informação, site https://www.portalciecompraspublicas,com.br, 
sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, situada na Av Cel. Francisco Mo-
reira, ri. 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 124104s. 

DATSANTAQUITÉRIADOMARANHÃO-MA,15desetambrode2021 
ASS Amaury Pablo Costa dos Santos. 

egoeiro Municipal. 
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EFÉ,IIISUORADFEALUICNIITCAIPÇAÃLODE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO 

.ATO .PREGÃO ELETRONICO SRP 025/2021. 
##TEX 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, 
Decreta n..10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei ri." 
8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pre-
gão Eletrõrtfco com registro de preço, do tipo menor preço por lote e 
apuração por Rein que tem por objeto contratação de empresa para 
fornecimento de mobiliarias para atendimento da Prefeitura Munici-

dar la Ouitéria do Maranhão/Ma, o certame se realizará no dia 30 
atem bro de 2021, ás 14:00 horas (horário de Brasilia), através do 

o de recursos da tecnologia da informação, site https://www.por-
taldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta 
Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, 
situada na Au Cel. Francisco Moreira, rio 45, Centro, Santa Quitéria do 
Maranhão - Ma. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na 
pagina tveb do Portal de Compras Públicas - endereço https://vvvvw. 
portaldecornpraspublicas.com.bc Esclarecimentos adicionais nomes-
ruo endereço e/ou pelo telefone 98) 3194-7701, das 08:00 as 12:00hs, 

DAT5ANTAQUITE1tIADOMARANHÃO.MA„15deseterabrode2021 
ASS Amaury Pablo Costa dos Santos. 
(AR Pregoeiro Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITEM DOMAR ÃO 
ATO AVISO DE LICITAÇÃO 
ATO PREGÃO ELETRONICO- 026/2021. 

TfXOPregoeiroOficialda Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do 
Maranhão, Estado do Maranhão, torna publico, para conhecimento dos 
interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.10.520/02, Decreto 
ri.' 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
rio tipo menor preço global, que tem por objeto contratação de em-
presa para execução dos serviços de manutenção de poços artesiano, 
redes, caixa, caixa ciagua e perfuração de poços para atendimento 
da Prefeitura Municipal Santa Quinaria do Maranhão/Ma, o certame 
se realizara rio dia 01 de outubro de 2021, ás 09:00 horas (horário de 
Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site 
https://www.portaidecompraspublicas.cornbr, 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 -dó Maranhão - Ma. O editai e seus anexos encontram-se 
disponíveis na pagina web do Portal de Compras Públicas - endere-
ça httpsViwvvw.portaldecompraspublicas.com.br Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone 1. 98) 3194-7701, 
das 08:00 as 12:00hs. 

DATSANTAQUITÉRIADOMARANHÃO-MMSdesetembro de2021 
ASS Ama ury Pablo Costa dos Santos. 
(AR Pregoeiro Municipal. 

ehatP 

Proces o: 
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Balsas ganhará novo SENAI com melhoria 
na infr strutura 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-
de_z,juntamente com o diretor 
regional do SENAI, Raimundo 
Arruda apresentaram o pro-
jeto de reforma e ampliação 
da estrutura fisica 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 pára 

ara a 

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 atender as indústrias 
carentes demão de obra qua-

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

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 tecnolo-
gica também será restruturada 
com aquisição de bancadas 
didáticas para os cursos téc-
nicos e equipamentos para 
todas as áreas. 

INTERAÇÕES SOCAtS 

Realizada ações do Programa Trabalho Jovem em municípios do interior do Estado 
O Instituto Euvaldo tad, 

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 
uns endereço desconhecido, 
é a rede social que indica 
uma amizade, otite que ofe-
rece um trabalho e os cursos 
online que fazemos, todos 
eles têm ern 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 
de dados na Internet, a 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 rio 

ambiente corporativo'; desta-
ca Michele. 

Coma aumento assombro-
no 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 nos; 
ressaltou David. Para a ges-

tão de pessoas da Alvorada 

Motos, Ester Soares o curso 
realizado com o IEL 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 na 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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São Luís-Ma, 19/20 DE SETEMBRO DE 2021 

Lateral dii que estratégia di Sa pai 
nào funcionou contra O Confiança 

O Sampaio Corrêa 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 B do 
Brasileiro. Após a partida, o 
lateral-esquerdo Ze Mário„ 
que entrou no decorrer da 
partida, lamentou o resultado 
no Batistão. 

- 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 

.
.,isso, abrimos espaço e 
sos o segundo gol. Mas 

. o assim não deixamos 

de jogar -analisou o jogador, 
Estávamos a uma vitória 

para colar no 0-4, mas 
levantar a cabeça e trabalhar, 
porque terça-feira temos 
um duelo em casa contra a 
Brusque, e a gente precisa 
baseara 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 
QUITERIA DO MARANHÃO 
ATO AVISO DE LICITAÇÃO 

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' 10.520/02, Decreto n." 10.024/19 e 
subsidiariamente as disposições da Lei n." 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico com registro de preço, do tipo menor preço que 
tem por objeto contratação de empresa para manutenção de 
mobiliados 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, site Mips:// 
www.portaldecompraspublicas.cormbr, 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 a 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 12:066s. 

SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA, 15 de setembro de 
21 

Amauty 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 Oficial 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.°10.520/02, Decreto n..10.024/19 e subsidiariamente 
as disposições da Lei 0,0 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 
Quitada 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 htrpsial 
ws,vw.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. 
portaldecompraspublicas.com.br Esclarecimentos adicionais 
no mesmo endereço e/ou pelo telefone (° 98) 3194-7701, das 
08:00 as 12:00hs. 

SANTA QUITEM 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 

Quitaria do Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para 
conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide 
da Lei n." 10.520/02, Decreto ne 10.024/19 e subsidiariamente 
as disposições da Lei n.°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 realizará no dia 01 de outubro de 2021, ás 09:00 horas 
(horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da 
informação, site https://www.portaidecompraspublicas.com.br, 
sendo presidida peio Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, ria 
sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av Cel. 
Francisco Moreira, n. 45, Centro, Santa Quitéria do Maranhão - 
Ma. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina 
web do Portal de Compras Públicas - endereço https://www. 
portaldecompraspublicas.combr. Esclarecimentos adicionais 
no mesmo endereço e/ou peio telefone /098) 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. 

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 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° 10024/19 e subsidiariamente 
as disposições da Lei n°8.666/93 e suas alterações posteriores, 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico com registro de 
preço, do tipo menor preço por lote e apuração poT item que 
terra por objeto contrafação 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 1400 horas 
(horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da 
informação, sita https://www.portaldecompraspublicas.com.br, 
sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na 
sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av Cel. 
Francisco Moreira, na 45, Centro, Santa Quitéria do Maranhão - 
Ma. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina 
web do Portal de Compras Públicas - endereço haps:11"w. 
portaldecompraspublicas.cormbr. Esclarecimentos adicionais 
no mesmo endereço e/ou pelo telefone (098) 3194, 7701, das 
08:00 as 12:00hs, 

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

Amaury Pablo Costa dos Santos. 
Pregoeiro ivlunicipal. 

STJD concede efeito suspensivo e 
Gabigol pode enfrentar o Grêmio 

Ga bigol 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 c futebol brasileiro 
de "várzea" após ser expulso 
na derrota por 4 a O para o 
Internacional, peia 150 rodada 
do Brasileiro. O Flamengo 
havia entrado com recurso 
logo erra seguida à decisão. 

A decisão foi tomada 
por Maurício Neves Fonseca, 

relator 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), 

Cosi isso, Ga bigol 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 210 rodada do 
Campeonato Brasileiro. 

IDO PARA JOGAR CONTRA O GREM'e 

Felipão tem dúvic as na formação 
do Grêmio papa pegar o lamengo 

O Grêmio segue a 
preparação para enfrentar o 
Flamengo no domingo, no 
Maracanã, pelo Brasileirão. O 
técnico Felipão 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 ria 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 recuperara titularidade. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
QUITÉRIA DO MARANHÃO 

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA. AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTICIOS 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 n.a 11.947/2009, e resolução/CD FNDE n° 
38/2009, Chamada de Preço 001/2021 - para Aquisição de 
Géneros alimentícios para alimentação 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 Cd. Francisco Moreira, n° 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 ( 98) 3194-7701, das 08:00 as 12:00hs. 

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

ArnauryPablo Costa dos Santos. 
Presidente da CPL Municipal 
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O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão, Estado do Maranhão, torna públic 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 mobiliarios para atendimento da Prefeitura Municipal Santa Quitéria do Maranhão/Ma, marcado abertura para o 
dia 30 de setembro de 2021, ás 14:00 horas (horário de Brasília), fica adiado para às 14:00 horas do dia 04 de outubro de 2021, através do uso 
de recursos da tecnologia da informação, site 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, 29 de setembro de 2021 

Amaury Pablo Costa dos Santos. Pregoeiro Municipal. 

Autor: Siwanne Gomes Ferreira 
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PREGÃO ELETRONICO — SRP 024/2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO DE ADIAMENTO - 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 licitação na modalidade Pregão Eletrônico com registro de preço, do tipo menor preço que tem por objeto contratação de 
empresa para manutenção de mobiliários para atendimento da Prefeitura Municipal Santa Quitéria do Maranhão/Ma, marcado abertura para o 
dia 30 de setembro de 2021, ás 09:00 horas (horário de Brasília), fica adiado para às 09:00 horas do dia 04 de outubro de 2021. através do uso 
de recursos da tecnologia da informação, site httos://www.portaidecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço 
e/ou pelo telefone (" 98) 3194-7701, das 08:00 as 12:00hs. SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA, 29 de setembro de 2021 

Amaury Pablo Costa dos Santos. Pregoeiro Municipal 

Autor: Siwanne Gomes Ferreira 
Código de identificação: 5a1b62d18600a5ce2f63cc45ffb353df54160d7b 

COMUNICADO DE PRORROGAÇÃO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA DO MARANHÃO juntamente com a SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E 
TURISMO - SECULT, no uso 

de suas atribuições legais, comunica aos interessados que o EDITAL N° 005/2021 

— DESTINA-SE A SELECIONAR E PREMIAR PRODUÇÕES ARTISTICAS QUE TENHAM POR OBJETO A REALIZAÇÃO DE CONJUNTOS 
FOTOGRÁFICOS, PINTURAS E OUTRAS OBRAS ARTÍSTICAS, QUE ILUSTREM CENAS DA CULTURA, TURISMO, FÁUNA, FLORA, OU 
QUE ENGLOBEM AS DIVERSAS LINGUAGEM DAS ARTES (LEI ALDIR BLANC), informa a prorrogação do prazo para inscrições do 
referido edital, passando este a vigorar até as 23:59h do dia 06/10/2021 (quarta-feira), desta forma o item 11 do referido edital sofreu a 
seguinte retificação: 

11. DO CRONOGRAMA 

De 23 SETEMBRO a 06 de Inscrições para participação neste 

OUTRUBRO de 2021 Edital 

Até de 07 de OUTUBRO de 2021 Divulgação do resultado preliminar de 

seleção 

Do dia 08 a 09 de OUTUBRO de Interposição de recursos 

2021 

Dia 11 de OUTUBRO de 2021 Análise dos recursos pela CGA 

Dia 13 de OUTUBRO de 2021 Divulgação do resultado final 
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