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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO-SRP 005/2022. 
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Qultéria 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 n.°8.666/93 e suas 
alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico com 
registro de preço, do tipo menor preço por lote e apuração por item, que 
tem por objeto contratação de empresa para fornecimento de material 
de limpeza para atendi mento da Prefeitura da Prefeitura de Santa Quitéria 
do Maranhão/Ma, o certame se realizara no dia 25 de fevereiro de 2022, 
ás 08:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecno-
logia da informação, site https://www.portaldecompraspubficas.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 disponNeis na pagina web do Portai deCompras Publicas - 
endereço https://www.portaldecompraspublicascom.br.Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone 1. 98(3194-7701, das 
08:00 as 1200hs.SANTA QUFERIA DO MARANHÃO-MA, 08 de fevereiro de 
2022. Amaury Pablo Costa dos Santos. Pregoeiro Munidpak 

ik 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO 

VISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO - SRP 006/2022, 
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Qui-

téria 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 n.°8.666/93 e suas alterações posteriores, li-
citação 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 
de expediente para atendimento da Prefeitura da Prefeitura 
de Santa Quitéria do Maranhão/Ma, o certame se realizará no 
dia 25 de fevereiro de 2022, ás 14:00 horas (horário de Brasília), 
através do uso de recursos da tecnologia da informação, site 
http2//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 Quitérla do Maranhão - Ma. O edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de 
Compras Públicas -endereço https://www.portalldecompraspu-
blicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço 
e/ou pelo telefone (* 98) 3194-7701, das 08:00 as 12:00hs. SANTA 
QUITERIA DO MARANHÃO-MA, 08 de fevereiro de 2022. Amaury 
Pablo Costa dos Santos. Pregoeiro Municipal, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO - 007/2022. 
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria 

do Maranhão, Estado do Maranhão, torna público,para conhe-
cimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.° 
10.520/02, Decreto n.°10.024/19 e subsidiariamente as disposi-
ções da Lei n.° 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação 

4
modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço por lote e 

0'ação por item, que tem por objeto contratação de empresa 
manutenção equipamentos hospitalares e odontoló9icos 
' reposição de peças para atendimento da Secretaria de 

Saúde da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão/Ma, o cer-
tame se realizará no dia 28 de fevereiro de 2022, ás 08:00 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, 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. S NTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA, 08 de 
fevereiro de 2022. Amaury Pablo Costa dos Santos. Pregoeiro
Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO SRP 008/2022. 
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Qui-

téria 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.° 10.024/190 subsidiariamente 
as disposições da Lei n..8.666/93 e suas alterações posteriores, 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço 
por lote e apuração por item, que tem por obleto contrataçao 
de empresa para fornecimento de insumos de informática para 
atendimento da Prefeitura da Prefeitura de Santa Quitéria do 
Maranhão/Ma, o certame se realizará no dia 28 de fevereiro 
de 2022, ás 14:00 horas (horário de Brasília), através do uso 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 Av Cel. Francisco Moreira, rici 45, Cen-
tro, Santa Quitéria do Maranhão - Ma. O edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis na pagina web do Portal deCompras 
Públicas - endereço https://www.portaldecompraspublicas. 
com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou 
pelo telefone 1* 98) 3194-7701, das 08:00 as 12:00hs. SANTA 
QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA,08 de fevereiro de 2022. Amaury 
Pablo Costa dos Santos. Pregoeiro Municipal. 

Estado desenvolve nova s 
de controle de Benefícios 
O secretário de Indústria e Comércio, Sergio Sombra, se mostrou satisfeito com o 

desenvolvimento do sistema. 
A Secretaria de Fazenda 

(Sefaz) apresentou à Secre-
taria de Indústria e Comér-
cio (Seinc), o novo modelo 
de Controle de Beneficios 
Fiscais, sistema que visa ofe-
recer aos contribuintes agili-
dade, informatização e trans-
parência em todo o processo 
dos Benefícios Fiscais. 

Desenvolvido pela Se-
faz, o novo sistema surgiu 
da necessidade de se ter, 
tanto pela Sefaz quanto 
pela Seinc, um controle efe-
tivo dos benefícios fiscais 
concedidos pelo Estado do 
Maranhão. 

Com o novo sistema 
todo processo será concen-
trado em um único sistema 
onde Contribuinte, Seinc e 
Sefaz irão realizar todas as 
suas operações, terão uma 
base de dados integrada 
para consulta e poderão 
acompanhar todo o anda-
mento do processo, facili-
tando o controle de todos 
os benefícios ativos, agi li-

zando o processo desde a 
solicitação até a concessão/ 
renovação e melhorando a 
comunicação entre todos os 
atores envolvidos. 

O Auditor Fiscal do setor 
de Comércio Exterior, Mar-
celo Queiroz Ramos, um dos 
responsáveis pelo desenvol-

vi mento do sistema, destacou 
que é importante a integração 
da Sefaz com a Seinc para que 
se possa institucionalizar a 
relação e, assim, conseguir fa-
zer um apanhado geral sobre 
o que será trabalhado para 
efetivo controle. 

Na apresentação, estive-

ram presentes o secretário 
de Fazenda, Ma rcellus Alves, 
o secretário de 'Indústria e 
Comércio, Sérgio Sombra, 
o sub-secretário, Ricardo 
Diniz, os auditores fiscais da 
Sefaz, Jorge Castro, Marcelo 
Queiroz, e ruis Vigário. 

O sistema integrado en-
tre Sefaz e Seinc vai dar 
transparência a todo o pro-
cesso, desde a solicitação 
do contribuinte do seu be-
neflicio fiscal, ate o acompa-
nhamento de todas as fases 
de avaliação do benefício, 
como pareceres emitidos e 
deferimentos. 

"O sistema também vai 
permitir ao contribuinte 
conhecer em tempo hábil 
quallquer solicitação de 
informação que a Sefaz ou 
Seinc necessitem fazer a 
ele, ou com alguma situa-
ção de risco por parte do 
benefício", disse o gestor 
chefe do Setor de Grandes 
Contribuintes da Sefaz, Jor-
ge Castro. 

Inscrições prorrogadas para o 12 Festival Maranhão 
de Sabores. evento dará R$ 80 mil em premaçoes 

Com a proposta de atua-

lizar o mapa da gastronomia 
maranhense, o Festival Ma-
ranhão de Sabores, evento 
realizado pello Governo do 
Maranhão, por meio da secre-

taria de Estado de Indústria, 
Comércio e Energia (Seinc), 
prorrogou as inscrições para 
a primeira edição do evento. 

Voltado para restauran-

tes, lanchonetes e bares, as 
inscrições, que são gratuitas, 

agora podem ser feitas até 

este domingo (13), às 23h59. 
Os estabelecimentos irão par-
ticipar com pratos, petiscos e 

lanches criados especialmente 
para o festival. 

A proposta é que todos 

os inscritos participem com 
receitas originais, exclusivas 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO - SRP 009/2022. 
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Qui-

téria 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 n.°8.666/93 e suas alterações posteriores, 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico com registro de 
preço, do tipo menor preço por lote e apuração por item, que 
tem por objeto contratação de empresa para fornecimento 
de brinquedos pedagógicos para atendimento da Prefeitura 
da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão/Ma, o certame 
se realizará no dia 28 de fevereiro de 2022, ás 14:30 horas (ho-
rário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da 
informação, site https://www.portaldecompraspubncas.com.br, 
sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na 
sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av Cel. 
Francisco Moreira, 0045, Centro, Santa Quitéria do Maranhão - 
Ma. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina 
web do Portal de Compras Públicas- endereço https://www, 
portaldecompraspublicas,com.br. Esclarecimentos adicionais 
no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 3194-7701, das 
08:00 as 12:00hs. SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA, 08 de 
fevereiro de 2022. Amaury Pablo Costa dos Santos. Pregoeiro 
Municipal. 

e que busquem usar os me 

lhores ingredientes da cultura 
maranhense, A inscrição é 
destinada a estabelecimentos 

da Grande Ilha (São Luís, Paço 

do Lumiar, Raposa e São José 

de Ribamar) e pode ser feita no 

site www.festivalma ran haode-
sabores.com.br. 

A votação popular inicia 

neste sábado (12) e ocorrerá 

até o ciFa 6 de março; Para 

eleger e premiar os melhores 
bares, restaurantes e simila-

res, foram elencadas quatro 

categorias: Prato, Petisco, Sa n-

duic hes e Massas e Melhor 

Atendimento. 

Durante o período de reali-

zação, o pábfico terá a oportu-

nidade de degustar os pratos 

e votar em seus preferidos, 

valorizando o atendimento e 

a gastronomia maranhense. 
Cada categoria terá pre-

miação em dinheiro para os 

três primeiros lugares. No 

total, serão dados R$ 80 mil 

em premlações. A votação do 

júri técnico ocorrerá entre os 

dias 8 e 13 de março de 2022 

e a premiação será realizada 

neste mesmo mês. 
"A proposta do Festival 

Maranhão de Sabores 
que possamos resgatar o 

orgulho que o maranhense 
tem dos nossos sabores. 
Com o festival, o Governo 
do Maranhão, mais uma 
vez, estimula a retomada 

da economia e o fortaleci-

mento do desenvolvimento 
no nosso Estado", afirmou o 
secretário interino da Seinc, 

Sérgio Sombra. 
Festival Maranhão 

de Sabores 

O festival conta com o 
patrocinio da Cervejaria Hei-

nekersecorrealzuçãoda Abra-

sei Associação Brasileira de 

Bares e Restaurantes (Abrasei). 

O estabeledimentoinscrito 

no Festiva) deverá criar uma 

receita especial para o concur-

so, que valorize a gastronomia 

maranhense e deverá fazer 

parte do cardápio durante o 
concurso. 
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São Luís-Ma, 10 DE FEVEREIRO DE 2022 

Quando vão ser realizadas as 
obras de revitalização do prédio 
colonial que abrigou o antigo 
Sloge, no Centro Histórico de São 
Luís? 

CONCEITO SOCA 
Pófc LIDÁNNE SÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
QUITÉRIA DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO - SRP 005/2022. 

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 nf 10.024/19 e subsidiariamente 
as disposições da Lei e 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 de limpeza para atendimento da Prefeitura da 
Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão/Ma, o certame se 
realizará no dia 25 de fevereiro de 2022, ás 08:00 horas (horário 
de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da 
informação, site https://www.portaldecompraspublicas,com. 

gi endo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, k 
la da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av Cel. 

ncisco Moreira, n. 45, Centro, Santa Quitéria do Maranhão - 
Ma.0 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 (098) 3194-7701, das 
08:00 as 12:00hs.SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA, 08 de 
fevereiro de 2022. Amaury Pablo Costa dos Santos, Pregoeiro 
Municipal, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
QUITÉRIA DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO - SRP 006/2022. 

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 n.° 10.024/19 e subsidiariamente 
as disposições da Lei n..8.666/93 e suas alterações posteriores, 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico com registro de 
preço, do tipo menor preço por lote e apuração por item, que 
tem por objeto contratação de empresa para fornecimento 
de material de expediente para atendimento da Prefeitura da 
Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão/Ma, o certame se 
realizará no dia 25 de fevereiro de 2022, 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 Permanentede Licitação, situada na Av Cel. 
Francisco Moreira, n* 45, Centro, Santa Quitéria do Maranhão - 

o O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina 
do Portal de Compras Públicas - endereço https://www. ,rtaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais 

no mesmo endereço e/ou pelo telefone 1" 98) 3194-7701, das 
08:00 as 12:00hs. SANTA QUITÉRIA DO MARANKO-MA, 08 de 
fevereiro de 2022. Amaury Pablo Costa dos Santos. Pregoeiro 
Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
QUITÉRIA DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO - 007/2022. 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa 
Quitéria do Maranhão, Estado do Maranhão, toma público, para 
conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide 
da Lei n.* 10.520/02, Decreto ft.* 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 por lote e apuração por nem, que tem por objeto 
contratação de empresa para manutenção equipamentos 
hospitalares e odontológicos com reposição de peças para 
atendimento da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Santa 
Quitéria do Maranhão/Ma, o certame se realizará no dia 28 de 
fevereiro de 2022, ás 08:00 horas (horário de Brasilia), através 
do uso de recursos da tecnologia da informação, site haps:// 
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. 
portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais 
no mesmo endereço e/ou pelo telefone 1* 98) 3194-7701, das 
08:00 as 12:00hs. SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA, 08 de 
fevereiro de 2022, Amaury Pablo Costa dos Santos. Pregoeiro 
Municipal. 

LILIANNEJESUS@HOTMAIL.COM 

S O 
Ema: extraredacao@gmail,com 
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"Conhecereis a verdade 

‘‘ e a_verdade vos libertará."- 
João 8:32 

Orquestra de Câmara 110 Maranhão esiret 
em concerto no Teatro João do Vale 

OICMA, COM WILLAME BELFORT, DURANTE ENSAIO 

-Após 3 anos de extinção 
da OCEM, Orquestra de 
Câmara do Maranhão, surge 
agora a OICMA, Orquestra 
Independente de Câmara do 
Maranhão, sob o comando 
do pianista, compositor e 
também maestro Willame 
Belfort, core data para estreia 
ainda neste mês de fevereiro, 
no Teatro João do Vale. 

Formada por jovens 
instrumentistas que 
despontam com brilhantismo 
no cenário musical regional 
e até nacional, fomentará 
a Música de Concerto no 
Estado, dando vida à prática 
de orquestra, e possibilitando 
ao público local o acesso ao 
repertório dessa formação. 

Sobre a orquestra, o 
maestro Willame nos conta: 
"Trata-se da efetivação de um 
sonho, agora comungado por 

todos, um projeto ainda em 
construção. O que desejamos 
é levar, de forma democrática 
e séria, a música clássica á 
nossa população. Neste passo 
inicial, a orquestra é composta 
somente pelo naipe das 
cordas friccionadas (violinos, 
violas e violoncelos), comigo 
ao piano e regência, mas a 
nossa proposta é Inserir, aos 
poucos, os demais naipes. 
Quanto a ideia de Orquestra 
Independente; é justamente 
pelo fato de não estar 
vinculado à órgãos públicos 
que podem burocratizar ou 
até mesmo politizar nossas 
ações. Esperamos, portanto, 
poder contar com o apoio 
de nossos empresários, tal 
como a Belfort Produções 8 
que abraçou essa ideia." Disse 
Willame. 

O concerto de estreia 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
QUITÉRIA DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO-SRP 008/2022. 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa 
Quitéria do Maranhão, Estado do Maranhão, toma 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 n.° 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor 
preço por lote e apuração por item, que tem por objeto 
contratação de empresa para fornecimento de insumos de 
informática para atendimento da Prefeitura da Prefeitura de 
Santa Quitéria do Maranhão/Ma, o certame se realizará no dia 
28 de fevereiro de 2022, ás 14:00 horas (horário de Brasília), 
através do uso de recursos da tecnologia da informação, 
site https://www.portaldecompraspublIcas.com.br, sendo 
presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, situada na Av Cel. Francisco 
Moreira, 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 12:00h5. SANTA QUITERIA DO MARANHÃO-MA, 08 de 
fevereiro de 2022. Amaury Pablo Costa dos Santos. Pregoeiro 
Municipal. 

será no palco do Teatro João 
do Vale, no dia 23 desse mês, 
como parte da programação 
do concerto beneficente Um 
Canto por Todos, trazendo 
como repertório a obra do 
compositor austríaco Joseph 
Haydn (1732-1809), 

Os músicos que compõem 
a orquestra são: Neilan Sache, 
Rayssa Verde, João Victor, Ézio 
Monteiro, Luciano Abreu, 
Soraia Marinho e Jorlielson 
Lima. 

SOBRE O CONCERTO 
Promovido pela Belfort 

Produções 8, reunirá grandes 
nomes da música clássica do 
estado, desde cantores líricos 
a instrumentistas, objetivando 
angariar recursos que serão 
destinados à população 
maranhense atingida perlas 
fortes chuvas no estado. 

Os ingressos estão 

WILLAME BELFORT, O 
MAESTRO 

disponíveis pala Plataforma 
Sympla.com.br, para 
apreciação na modalidade 
presencial, e o público 
também poderá acompanhar 
de foi ma gratuita através 
do canal da produtora no 
youtube, por onde também 
será possivel fazer doações. 
A filiação da Cruz Vermelha 
Brasileira no Maranhão, o 
projeto Invasão do Bem e a 
apresentadora de tu Leane 
Lago são os parceiros na 
distribuição das doações 
que serão arrecadadas. Mais 
informações pelo Instagram@ 
belfortproducoes8 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
QUITÉRIA DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO - SRP 009/2022. 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa 
Quitéria do Maranhão, Estado do Maranhão, torna públicó para 
conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide 
da Lei 5.0 J0.520/02, Decreto n.. 10.024/19 e subsidiariamente 
as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico com registro de 
preço, do tipo menor preço por lote e apuração por item, que 
tem por objeto contratação de empresa para fornecimento 
de brinquedos pedagógicos para atendimento da Prefeitura 
da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão/Ma, o certame 
se realizará no dia 28 de fevereiro de 2022, ás 14:30 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, gituada 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, 
portaldecompraspublicascom.br. Esclarecimentos adicionais 
no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 3194-7701, das 
08:00 as 12:00hs. SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA, 08 de 
fevereiro de 2022. Amaury Pablo Costa dos Santos. Pregoeiro 
Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA 
AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N 04/2022. PROPOSTA DE PREÇOS ARCIONAL. 
A Prefeitura Municipal de Penalva/MA, torna público a manifestação de 

interesse da Administração em obter propostas de preços adicionais objetivando a 
contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em 
planejamento, elaboração e execução de processo seletivo público simplificado, através de 
provas objetivas, destinado ao provimento de vagas para o cargo de Agente Comunitário 
de Saúde - ACS, para atuarem na Estratégia Saúde da Família - ESF, com formação de 
cadastro reserva. As manifestações de interesse e propostas de preço devem ser enviadas 
para o e-mail: pref.setorcompras@gmall.com até o dia 21/02/2022, ás 18:00h, de acordo 
com § 30 do art. 75 da Lei Federal n° 14.133/202. As condições de contratação (Termo de 
Referência) estará disponível no endereço eletrônico www.penalva.ma.gov.br (Aviso de 
Licitações) e no SACOPTTCE/MA. Informações adicionais podem ser obtidas pelo e-mail 
pref.setorcompras@gmail.com. 

Penalva-MA, 14 de fevereiro de 2022. 
FREUD NORTON MOREIRA DOS SANTOS 

Agente de Contratação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N2 9/2022 - SRP 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Presidente Vargas, Estado do 
Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a 
égide da Lei n.2 10.520/02, Decreto 10.024/2019 e subsidiariamente as disposições da Lei 
n.o 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo menor preço por hem, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual 
aquisição de gêneros alimentícios destinados a composição da merenda escolar para 
atender as demandas da rede municipal de ensino do Município de Presidente Vargas-MA, 
que será realizado no dia 25 de Fevereiro de 2022, ás 16:00 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. Pio XII, 
N° 20, Centro, Presidente Vargas-MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no 
endereço eletrônico do Portal de Compras Públicas em 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo 
endereço eletrônico, das 08;00 as 12;00hs 

Presidente Vargas-MA, 11 de fevereiro de 2022. 
RAVEL DO NASCIMENTO REIS. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA 

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N2 1/2022 

A Prefeitura Municipal de Santa Helena - MA, por meio da Comissão 
Permanente de licitação em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, torna 
público aos interessados que realizará Chamada Pública para aquisição de gêneros 
alimentícios, diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas 
organizações, destinado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, 
considerando o disposto no artigo 21 da Lei no 11.947/2009 e na Resolução CD/FNDE n2
26/2013. O Edital estabelecendo as condições e demais informações necessárias 
participação poderá ser retirado na Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça 
José Sarney, no. 178 - Centro e a documentação de habilitação e o Projeto de Venda 
deverão ser entregues até as 10:00h do dia lide março de 2022, no mesmo endereço. Em 
atendimento as recomendações deste órgão e da OMS informamos que a sessão ocorrerá 
em local aberto e arejado: será estabelecido distanciamento mínimo 02 metros de cada 
participante durante a sessão; será obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que cada 
participante porte seu frasco de álcool em gel 70%). O Edital está disponibilizado, na 
íntegra, no endereço eletrônico: http://site.tce.ma.gov.br/index.php/mural-de-licitacoes-2. 
Informações adicionais pelo Fone: (98) 985990298, e-mail: licita.pmsh2017@outlook.com, e 
também poderão ser consultado e/ou obtidos na sala da Comissão Permanente de 
licitação-CPL, situado na Praça José Sarney, 178, Centro, Santa Helena/MA, no horário das 
08h00min (oito horas) às 12h0Omin (doze horas) onde poderão ser obtidos 
gratuitamente. 

Santa Helena - MA, 14 de fevereiro de 2022. 
GENIVAL SOARES 
Presidente da CPL 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO No 7/2022 - SRP 

PROC. ADMINISTRATIVO N2 25/2022. Orgão Realizador: Comissão Permanente de Licitação. 
BASE LEGAL: Lei no 10.520/02, Decreto Federail no 10.024/2019, Decreto Municipal no 
45/2020, Decreto Municipal nO 067/2020, Lei n2 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal no 
8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei n2 8.666/93 
e suas alterações. OBJETO; Registro de Preços, do tipo menor preço, visando à eventual e 
futura aquisição de cesta básica (gêneros alimentícios) para distribuição gratuita às famílias 
carentes, de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município. 
Conforme especificações do termo de referencia, Anexo I do Edital. ORGÃO SOLICITANTE: 
Secretarias do Município. LOCAL/SITE: https://www.bbmnetlicitacoes.conn.br/. DATA: 
28/02/2022. HORÁRIO: 09h00min. (nove horas). EDITAL: O Edital está disponibilizado, na 
íntegra, no endereço eletrônico: https://www,bbmnetlicitacoes.com.br/ e 
http://site.tce.ma.gov.br/index.php/mural-de-licitacoes-2. Informações adicionais pelo 
Fone: (98) 985990298, e-mail: licita.pmsh2017@outlook.com, e também poderão ser 
consultado e/ou obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, situado na 
Praça José Sarney, 178, Centro, Santa Helena/MA, no horário das 08h0Ornin (oito horas) às 
12h00min (doze horas) 

Santa Helena - MA, 14 de fevereiro de 2022. 
GENIVAL SOARES 
Presidente da CPI 

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA QUITEM DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N2 5/2022 - SRP 

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.2 10.520/02, Decreto e.2 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 
tem por objeto contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza para 
atendimento da Prefeitura da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão/Ma, o certame se 
realizará no dia 25 de fevereiro de 2022, ás 08:00 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, n2 45, Centro, Santa Quitéria do Maranhão - Ma. O edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Compras Públicas - endereço 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br„ Esclarecimentos adicionais no mesmo 
endereço e/ou pelo telefone 98) 3194-7701, das 08:00 as 12:00hs. 

Santa Quitéria do Maranhão-MA, 8 de fevereiro de 2022. 
AMAURY PABLO COSTA DOS SANTOS 

40 Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 
httpifiwww in.gov briautenticIdade.html, pelo cifullgo 05302022021500229 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N2 8/2022 - SRP 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO No 6/2022 - SRP 

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..2 10.024/19 e subsidiarPamente 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 llote e apuração por Rem, que 
tem por objeto contratação de empresa para fornecimento de material de expediente para 
atendimento da Prefeitura da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão/Ma, o certame se 
realizará no dia 25 de fevereiro de 2022 ás 14:00 horas (horário de Brasília), através do uso 
de recursos da tecnollogia da 'informação, cite 
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, no 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 CP 98) 3194-7701, das 08:00 as 12-.00hÁ 

Santa Quitéria do Maranhão-MA, 8 de fevereiro de 2022. 
AMAURY PABLO COSTA DOS SANTOS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO No 7/2022 

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,2 10.520/02, Decreto n.2 10.024/19 e subsidiariamente as disposições 
da Lei n.o 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico do tipo menor preço por lote e apuração por item, que tem por objeto 
contratação de empresa para manutenção equipamentos hospitalares e odontológicos com 
reposição de peças para atendimento da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Santa 
Quitéria do Maranhão/Ma, o certame se realizará no dia 28 de fevereiro de 2022, ás 08:00 
horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site 
https://www.portaldecompraspubllcas.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta 
Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av Cel. 
Francisco Moreira, e5 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.po rtald ecomprasp ublica s.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo 
endereço e/ou pelo telefone 1. 98) 3194-7701, das 08;00 as 12,00h5. 

//, Santa Quitéria do Maranhão-MA, 8 de fevereiro de 2022. 
AMAURY PARO COSTA DOS SANTOS 

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 0.2 10.520/02, Decreto n.2 10.024/19 e subsidiariamente as disposições 
da Lei n.2 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço por lote e apuração por item, que tem por objeto 
contratação de empresa para fornecimento de irisamos de informática para atendimento 
da Prefeitura da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão/Ma, o certame se realizará no 
dia 28 de fevereiro de 2022, ás 14:00 horas (horário de Brasília), através do uso de 
recursos da tecnologia da informação, Site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, 
sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av Cel, Francisco Moreira, e2 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 (C 98) 3194-7701, das 08:00 as 12:00hs. 

Santa Quitéria do Maranhão-MA, 8 de fevereiro de 2022. 
AMAURY PABLO COSTA DOS SANTOS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N2 9/2022 - SRP 

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.2 10.520/02, Decreto n.o 10.024/19 e subsidiariamente as disposições 
da Lei e.2 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 brinquedos pedagógicos 
para atendimento da Prefeitura da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão/Ma, o 
certame se realizará no dia 28 de fevereiro de 2022, ás 14;30 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 CelL 
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. Esdlarecimentos adicionais no mesmo 
endereço e/ou pelo telefone (. 98) 3194-7701, das 08:00 as 12:00hs. 

Santa Quitéria do Maranhão-MA, 8 de fevereiro de 2022. 
AMAURY PABLO COSTA DOS SANTOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO No 5/2022 - SRP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 2021.12,10.0003/2021 
O Município de São Mateus do Maranhão - MA, torna público aos 

interessados que, conl base na Lei riO 10.520/02, Decreto federal n° 10.024/2019 e 
subsidiariamente as disposições da Lei n2 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará 
realizar às 09h30min (horário de Brasília) do dia 08 de março de 2022, licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico no 005/2022, do tipo menor global, tendo por objeto a 
Contratação de empresa especializada em engenharia, para execução de serviço de 
manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de materiais e mão de obra do 
parque de iluminação publica do município de São Mateus do Maranhão- MA. Poderão 
participar deste pregão eletrônico as empresas que preencherem os requisitos do 
Edital. A sessão pública acontecerá pelo sita; http://www.licitasaomateus.combr. O 
Edital está disponibillizado, na íntegra, no endereço eletrônico: 
www.licitasaomateus.com.br, https://www.tce.ma.gov, lar/sacop/mura 
ttps://www.saomateus.ma.gov.br/ e através do e-mail cplsaomateus2021@gmall.com, e 
também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
situada no Centro Administrativo, localizado na Praça da Matriz, e2 42, CEP: 65.470-
000, Centro - São Mateus do Maranhão/MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 
12h00min (doze horas) mediante entrega de 01 (uma) resma de papel A4 no endereço 
supra. 

São Mateus do Maranhão-MA, 11 de fevereiro de 2022. 
TACIANE RIBEIRO SOUSA DINIZ 

Pregoeira 

Documento assinado digitalmeMe conforme MP 2.200-2 de 2408/2001, bcp 
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. 
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Responsável Técnico 
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PREGÃO ELETRONICO — SRP 009/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO 
MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO — SRP 009/2022. 

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 n.° 10.024/19 e subsidiariamente as 
disposições da Lei n.° 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico com registro de preço, 
do tipo menor preço por lote e apuração por item, que tem por 
objeto contratação de empresa para fornecimento de brinquedos 
pedagógicos para atendimento da Prefeitura da Prefeitura de Santa 
Quitéria do Maranhão/Ma, o certame se realizará no dia 28 de 
fevereiro de 2022, ás 14:30 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, 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 QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA, 08 de fevereiro de 
2022. 

Amaury Pablo Costa dos Santos. Pregoeiro Municipal. 

Autor Siwanne Gomes Ferreira 
Código de identificação 1b50ea8ce151822ed4dad97f52132c6086a400da 

PREGÃO ELETRONICO — SRP 008/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO 
MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO — SRP 008/2022. 

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 n.° 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 por 
lote e apuração por item, que tem por objeto contratação de 
empresa para fornecimento de insumos de informática para 
atendimento da Prefeitura da Prefeitura de Santa Quitéria do 
Maranhão/Ma, o certame se realizará no dia 28 de fevereiro de 
2022, ás 14:00 horas (horário de Brasília), através do uso de 
recursos da tecnologia da informação, site 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pelo 
Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av Cel. Francisco Moreira, 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 QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA, 08 de fevereiro de 
2022. 

Amaury Pablo Costa dos Santos. Pregoeiro Municipal. 

Autor; Siwanne Gomes Ferreira 
Código de identificação; 130fb1833fcae25a10cd666ed92a9f9e6f6205d2 

PREGÃO ELETRONICO — 007/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO 
MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO — 007/2022. 

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 n.° 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 por 
lote e apuração por item, que tem por objeto contratação de 
empresa para manutenção equipamentos hospitalares e 
odontológicos com reposição de peças para atendimento da 
Secretaria de Saúde da Prefeitura de Santa Quitéria do 
Maranhão/Ma, o certame se realizará no dia 28 de fevereiro de 
2022, ás 08:00 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, 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 QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA, 08 de fevereiro de 
2022. 

Amaury Pablo Costa dos Santos. Pregoeiro Municipal. 
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