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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DE ALTAMIRA DO MARANHÃO-MA 

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÓNICO SRP N. 19/2021 

A Prefeitura Municipal de Altamiia do Maranhão-MA,  tor  na 
publico para conhecimento dos interessados o adiamento 
da licitação na modalidade Pregão Eletronico ne 19/2021. 
tendo como objeto o Registro de Preço para fornecimento de 
internet banda larga, conexão por fibra óptica e transmissão 
de dados simétrico de forma continuada, operacionalização, 
fornecimento de equipamentos, inanutençao e gerenciarnento 
da rede para atender as necessidades desta Prefeitura, 
anterioimente marcada para dia 26 de julho de 202.1 as 1400 
horas, fica adiada para o dia 05 de agosto de 2021 as 0800 
horas. Motivo: não publicação na plataforma licitanet. 

Altamira do  Maranhao-MA. 23 de julho de 2021. 
Jose  Mariano  Muniz Neto 
Pregoeiro Pregoeira Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS 
RESULTADO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N' 005/2021 - CPL/PMPR 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS, através 
do Pregoeiro Oficial, designado pela Portaria n° 023/2021, 
torna público que a licitação iniciada no dia 22/06/2021, e 
encerrada no dia 19107/2021, tendo por objeto a contratação 
de empresa especializada na execucao dos serviços de 
pesquisa e desenvolvimento de projeto/estudo com oobjerivo 
de prommer a avaliação ecorseimico-financeira da folha de 
pagamento dos servidores públicos da Prefeitura Municipal 
de Paulo Ramos/AAA, foi considerada FRACASSADA, em razão 
da inabilitação de todas as licitantes. Paulo Ramos - MA, 22 de 
itilho de 2021. JOAO PAULO SANTOS MARINHO RODRIGUES. 
Pregoeiro da CPL/PMPR. Prefeitura Municipal de Paulo Ramos. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAGALHÃES DE ALMEIDA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO - SRP 020/2021. 

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Mu nicipai de MAGALHAES 
DE ALMEIDA, Estado do  Maranhao,  torna público, para 
conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide 
da Lei ne 10320102, Decreto ne 10.024/19 e subsidiariamente 
as disposições da Lei n..8.666/93 e suas alterações posteriores, 
licitação na modalidade Eletrônico do tipo menor preço por lote 
apuracao global,  one  tem por objeto Contraia//lo de empresa 
para prestação de serviços de realização de estudo cientifico 
baseado no pia nacional de vigilancia epidemiologica de 
interesse da Prefeitura de Magalhães de Almeida/ Ma, o certame 
se realizara no dia 02 de agosto de 20:?1, as 14:30 horas (horario 
de  Brasilia),  atraves do uso de recursos da tecnologia da 
informação,  site  hrips://www.portaldecomprasoublicas.com.  
be  sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, 
na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua 
Manoel Pires de Castro, 279 Centro, Magalhaes de Almeida - 
Ma. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina  
web  do PCifT31 de Compras Publicas - endereço https://www. 
portaidecompraspublicas.com.te. Esclarecimentos  adicionais 
rio mesmo endereço elou pelo telefone I* 981 3483-1122, das 
08:00 as 12:00hs. 

MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA, 25 DE JUNHO DE 2021 
Paula Lima Costa. 
Pregoeira Municipal.Pregoeira Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO - SRP 029/2021. 

A Pregoeira Oficiai da Prefeitura Municipal de São Bernardo. 
Estado do  Maranhao,  torna público, para conhecimento dos 
interessados que fará realizar, sob a égide da Lei 10.520/02, 
Decreto ne 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da 
Lei ne 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico do tipo  manor  preço por lote 
apuração global que tem por objeto Contratarão de empresa 
para prestaçáo de serviços para realização de estudo cientifico 
baseado no guia nacional de vigilância epideiniologica para 
atendimento da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA, o 
certame se realizat a nona 02 de agosto de 7021,808:00 horas 
(horáriode  Brasilia),  através do acode recursosda tecnologia da 
informacão,  site  htiim:iiwww.portaide<ornpraspublicas.com.  
be  sendo presidida peia Pregoeira desta Prefeitura Municipal, 
na sala da Comissao Permanente de Licitação, situada na Pça 
Bernardo Coelho de Almeida, Centro,  Sao  Bernardo - MA. 
0 edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina  
web  do Portal de Compras Pública - endereço hrips://www. 
portaidocornpraspublicas.com.br. Esdarecimentos adicionais 
no mesmo endereço &ter pelo telefone (. 98) 3477- 1892, das 
08:00 as 12:00hs.  

Sao  Bernardo-MA. 24 de junho de 2021  
Eliza  dos Santos Araujo Lima. 
Pregoeira Municipal. 

Sa'Nato  anuncia  colliralacio do  
experiente  volatile Marcio "trail°  
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JOGADOR A ESTA EM  SAO LUIS  E SE APf?ESENOIJA NA TARDE 
DESTA SEGUNDA-FEIRA NO  CT JOSE  CARLOS MACIEIRA. 
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Crespo diz que São Paulo 
poderia ter vencido o Flamengo 

ou outra competição. Na 
quarta, a equipe enfrenta o 
Vasco, pelas oitavas de final da 
Copa do Brasil. 

- Queremos respeitar 
todas as competições. 
Sabemos que  temps  um 
elenco que pode fazer isso. 
Infelizmente, não temos 
conseguido os resultados e 
sabemos das dificuldades. Já 
explinuei em outras coletivas 
que estamos com uma equipe 
em construção eé dificil repetir 
os 11 por diversos motivos. 
Mas vamos continuar a lutar - 
explicou o treinador. 

Devido ao acúmulo de 
logos. Crespo começou o 
confronto deste domingo  corn 
Benitez  e Rigoni no banco. Os 
dois cuido entre os principais 
nomes do elenco, mas voltaram 
recentemente de lesões. 

0 Sampaio  Correa  
anunciou a contratação do 
volante maranhense Marcia 
Aradjo. 0 meia de 37 anos teve 
contratação divulgada peio 
clube logo após a denote  ern  
casa para o CRB, na noite deste 
domingo. 

Seu ultimo clube foi o  
Sport  onde tez quatro partidas 
este ano e 10 jogos no ano 
passado. Ainda em 2020, 
Marcio A  rat*,  atuou pelo CSA 
jikeeendo 14 partidas. 

Ir'usar de maranhense. 
m Araújo sei jogou no 

futebol local pelo  MAC.  No 
Moto chegou a atuar no futsal. 

Experiente, sua carreira 

Borla tem reapresentação 
prevista para esta segunda-
feira no Palmeiras depois de a 
necrociaçâocom o Boca  Juniors,  

vail
,, eeeggitina, nau avançar. 

eintrato até 2022 com o 
.,45, o centroavante falou 

sobre seu futuro antes de deixar 
a  Colombia  neste domingo. 

,.. Meu compromisso agora 
é com o Palmeiras, e estou 
focado em treinai bem, porque 
em qualquer momento posso 
jogar. Agora é treinar bens. 
porque em poucos dias chegará 
a Eliminatória (para a Copa do  

foi consolidada em grandes 
clubes do Brasil como 
Atlético-MG, Palmeiras, 
Flamengo e Chapecoense. Ele 
chegou a jogar também fora 
do pais no Japão, no Kachiwa 
Reysol. 

Maranhense de São Luis, 
o volante ja esta na capital 
maranhense, onde vinha 
aguardando o desenrolar da 
negociação. A apresentação 
de Marcio Araújo aconteceu 
na tarde de ontern. 

O Sampaio volta a campo 
na Sege B neste sábado diante 
do Brasil de Pelotas. A partida  
sera  realizada no Bento 
Freitas, as 19h.  

Mundo), e espero estar pronto 
para ser chamado novamente 
- afirmou, em entrevista à radio 
Caracol. 

0 centroavante estava 
emprestado ao  Junior  
Bairanquilla, da Colõmbia, 
onde marcou 35  gals  em 59 
partidas. O bom desempenho  
lire  rendeu convocações 
seleção colombiana para as 
Eliminatorias e para a Copa 
América. 

As dificuldades financeiras 
do  Junior,  porern. inviabilizaram 
a aquisição de 50% dos direitos 

0 Sampaio aguarda 
exames detalhados para ter 
um diagnóstico completo a 
respeito do zagueiro Paulo 
Sergio, que foi substituido 
durante o jogo contra o CR13. 
A avaliação inicial pelos sinais 
clínicos foi de entorse, mas um 
exame de imagens  sera  feito 
para saber o grau ou até uma 

de Borja. O Verdao queria 
receber, pela fatia,  ern  torno 
de USS 4.5 milhões  IRS  23,4 
milhões), quantia distante 
daquilo que o clube poderia 
oferecer. 

Outras equipes, então. 
passaram a fazer contato com 
o Palrneiras para comprar 
o atacante. Uma delas foi o 
Boca  Juniors,  da Argentina, 
que recebeu autorização para 
chegar a um acordo salarial com 
os empresários de Borja, o que 
não aconteceu. O Verdao ainda 
assim deu mais alguns dias a ele  

possivel ruptura que seria a 
pior das situações. 

Ele passou toda esta 
segunda-feira em avaliação 
e os exames segue sendo 
realizados. Ainda nesta 
segunda-feira o clube deverá 
receber os resultados para 
apontar seus estimado tempo 
de retorno. 

na  Colombia  para que pudesse 
fazer sua formatura no colégio. 

- 0 Boca é urna equipe que 
tem uma historia muito rica, 
muito impressionante. Muitos 
jogadores gostariam de jogar  
la,  mas, como eu disse, viajo 
ao Brasil e meu compromisso 
é com o Palmeiras, tenho 
contrato com eles, renovei 
com eles há seis, sete meses.  
Rao  seria bom falar que quero 
ir a outra equipe. Agora o que 
tenho em mente é chegar, 
treinar e estar bem preparado. 
acrescentou. 

Hernan Crespo afirmou que 
a goleada de 5 a 1 sofrida pelo  
Sao  Paulo diante do Flamengo 
não representa o que foi a 
partida deste domingo, no 
Maracane  pets  13. rodada do 
Campeonato Brasileiro. 

- O resultado é maior e não 
retrata o que foi o jogo. Tens 
que parabenizar o Flamengo 

m
e oa 
maior do o 

Renato. 0opelacf 
foi o jogo.  

foi m
o

uit
o
o 

Acredito que melhoramos em 
alguns aspectos e tivemos a 
chance de ganhar ou empatar. 
Aconteceram situações no 
jogo, como o Bruno Henrique 
surpreendendo - afirmou 
Crespo. 

A goleada foi sofrida logo 
depois de uma classificação 
com autoridade diante do 
Racing,naLibertadores.Crespo 
disse que não irá priorizar urna 

Exames irão detalhar gravidadae de lesão de Paulo Sérgio 

Borja chega ao Brasil e planeja jogar pelo Palmeiras 



O Debate 
do Maranhão 

jornalodebate.combr 
Acesso, Compartilhe. 

O DEBATE DO MARANHÃO I Sio Luts, 27 DE IULHO DE 2021 1 TERÇA FEIRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO - SRP 020/2021. 
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE 

ALMEIDA, Estado do  Maranhao,  torna público, para conhecimento dos 
interessados que fará realizar, soba egideda Lei mo 10.520/02, Decreto 
ro 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei n.o 8.666/93 e 
suasalterações posteriores, licitação na modalidade Eletrônico do tipo 
menor preço por lote apuração global, que tem por objeto Contrata- 

-"-sempresa para prestação de serviços de realização de estudo 
i.o baseado no guia nacional de vigilãncia epidemiolágica de 

sse da Prefeitura de Magalhães de Almeida/Ma, o certame se re- 
ará no dia 02 de agosto de 2021, ás 14:30 horas (horário de  Brasilia),  

através do uso de recursos da tecnologia da informação,  site  https:// 
www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pela Pregoeira 
desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Lici-
tação, situada na Rua Manoel Pires de Castro, 279 Centro, Magalhães 
de Almeida - Ma. 0 edital e seus anexos encontram-se disponiveis na 
pagina  web  do Portal de Compras Públicas - endereço https://www. 
portaidecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no  rues-
mo endereço e/ou pelo telefone 98)3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. 

MAGALHAES DE ALMEIDA-MA, 25 DE JUNHO DE 2021 
Paula Lima Costa. 
Pregoeira Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  BERNARDO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRON1CO - SRP 029/2021. 
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de  Sao  Bernardo, Estado 

do  Maranhao,  torna público, para conhecimento dos interessados que 
fará realizar, sob a égide da Lei n.° 10.520/02, Decreto n.o 10.024/19 e 
subsidiariamente as disposições da Lei n.o 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo me-
nor preço por lote apuração global que tem por objeto Contratação 
de empresa para prestação de serviços para realização de estudo 
cientifico baseado no guia nacional de •vigilancia epiderniolOgica para 
atendimento da Prefeitura Municipal de  sac,  Bernardo/MA, o certame 
se realizará no dia 02 de agosto de 2021, as 08:00 horas (horário de  
Brasilia),  através do uso de recursos da tecnologia da informação,  site  
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pela 
Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente 
de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São 
Bernardo - MA. 0 edital e seus anexos encontram-se disponíveis na 
pagina  web  do Portal de Compras Públicas - endereço https://www. 
portaldecompra  spublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no  roes-
mo endereço eiou pelo telefone (.98)3477 - 1892, das 0800 as 12:00hs. 

Sio Bernardo-MA, 24 de junho de 2021  
Eliza  dos Santos Araujo Lima. 
Pregoeira Municipal. 

CURSO 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
SUSTENTABILIDADE 

NA GESTÃO PUBLICA 
02 a 06 de agosto 

019:30 As 21:30h 

Governo entrega cadeiras de 
rodas nesta segunda-feira (26) Secretario Carlos Li debate em Conferencia Internacional 

experiincia sobre o entrentamento da covid•19 
"A Pandemia não é apenas um Evento Virar. 

0 Governo do Estado rea- 

iiv
esta segunda-feira (26), 

Th, a entrega de vinte 

c Jeiras de rodas no Centro 

Especializado em Reabilita-

ção (CER) do Olho d'Agua. Os 

equipamentos vão beneficiar 

maranhenses dos municípios 

de  Sao  Luis, Santo Amaro e 

Tutóia. 

Cerca de 300 cadeiras de 

rodas já foram entregues pelo 

Governo do Estado, benefi-

ciando moradores de São Luis, 

Paço do Lumiar,Timon,Caxias, 

Matões, Pinheiro, Peri-Mirim, 

Guimarãese Bequirnão e ago- 

ra os municípios de Colinas e 

São João dos Patos. 

A doação acontece por 

solicitação da Secretaria de 

Estado de Direitos Huma-

nos e Participação Popular 

(Sedihpop) e do Conselho 

Estadual da Pessoa com De-

ficiência (CEPD). Ao atender 

ao pedido, a gestão estadual 

sinaliza o compromisso de 

garantir a mobilidade da pes-

soa com deficiência dentro da 

cidade, de forma que, seja ela 

criança, adulto ou idoso, possa 

ter acesso a escola, à saúde e 

ao lazer. 

O secretario de Estado 
da Saúde, Carlos Lula, repre-
sentou o Maranhão durante 
a Conferência Internacional 
"A Pandemia não é apenas 
um Evento  Viral':  promovida 
pelo Instituto de Estudos 
Avançados da Universidade 
de São Paulo (USP). Com 
abertura nesta segunda-feira 
(26), o evento reuniu 14 pa-
lestrantes para compartilhar 
experiências e pesquisas de 
enfrentamento ao  corona-
virus  e ações de valorização 
das ciências sociais e huma-
nas na pandemia. 

"Temos a menor taxa de 
mortalidade do Brasil, indica-
dores estes que conseguem 
ser melhores do que países 
que compõem a União Euro-
peia e isso se deve, sobretu-
do, por termos considerado, 
desde o primeiro momento, 
que o que vivíamos era algo 
grave', afirmou o secretário 
Carlos Lula. 

Com transmissão virtual, 
a Conferência foi uma opor-
tunidade para aprofundar 
o debate interdisciplinar 

A Escola de Governo do  

Maranhao  (EGMA), por meio 

do Laboratório de Inovação 

em Governo (LABIGOV), in-

forma a abertura das inscri-

ções para o curso "Educação 

Ambiental e Sustentabilidade 

na Gestão Pública'; ministrado 

pela  Prof.' Dr.'  Paula  Veronica  

Santos, de 2 a 6 de agosto. As 

aulas acontecerão ao vivo, por 

videoconferencia, na platafor-

ma de aprendizagem EGMA 

Virtual, das 19h30 as 21h30. 

A formação é direciona-

da aos servidores públicos 

estaduais e municipais de 

todas as  areas,  e tem como 

Objetivo a conscientização e 

difusão de conhecimentos 

sobre praticas sustentáveis na 

Gestão Pública. Desse modo, 

serão apresentados conceitos 

e fundamentos referentes 

educação ambiental, susten-

tabilidade, cidadania, entre 

outros. As inscrições podem 

ser realizadas no portal (egma. 

ma.gov.br). Ao final do curso,  

e influenciar políticas pú-
blicas intersetoriais para 
cooperação intersetorial 
entre profissionais, gestores 
e cientistas na busca por 
fortalecer as respostas do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS). 

Entre os principais pontos 
elencados pelo gestor de 

os alunos terão direito ao cer-

tificado de 20h emitido pela 

EGMA. 

0 curso faz parte do proje-

to de implantação da Agenda 

Ambiental ou A3P na Gestão 

Pública, desenvolvido através 

do LABIGOV, em parceria com  

saúde do Maranhão como 
impactos decorrentes da 
pandemia na realidade bra-
sileira, esta o aumento da 
assistência em saúde mental 
aos profissionais da rede pú-
blica, resultante do alto Ms/el 
de estresse ao qual foram 
expostos repetidamente; a 
suspensão da realização de 

as secretaria de Estado de 

Meio Ambiente e Recursos 

Naturais (SEMA) e de Planeja-

mento (SEPLAN). 

LAB1GOV 

O Laboratório de Inova-

ção em Governo da EGMA 

(LABIGOV) é uma iniciativa  

cirurgias, da oferta de servi-
ços ambulatoriais e o tempo 
prolongado de escolas fe-
chadas; a ambiguidade de 
discursos por parte da gestão 
federal em dar respostas 
rápidas contra a doença; e a 
relutância de parte da popu-
lação em acatar as orienta-
ções sanitárias exigidas. 

voltada para a moderniza-

ção da gestão pública e tem 

como objetivos específicos 

desenvolver projetos, ações e 

atividades visando a inovação 

em governo e a disseminação 

da cultura de inovação aos 

agentes públicos. 

Inscrições abertas para o curso Educação Ambiental 
e Sustentabilidade na  Gestic,  Pública 



i..145LEITURA 

, 
CAMPOS 

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - seção 3 

(dez horas) fica ADIADA para o dia 10 de agosto de 2021 as 10h (dez horas). 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE PARA LIMPEZA E 
CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS dos programas Fundos Municipal de Assistência 
Social - FMAS e a Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES. CODIGO UASG: 
453204. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Prego por Item. INFORMAÇÕES: Rua Urbano 
Santos, ng 1657, Bairro Juçara. Imperatriz (MA). OBTENÇÃO DO EDITAL: 0 Edital 
e seus anexos estão à disposição dos interessados, no horário das 08h às 18h, na 
Comissão Permanente de Licitação -  CPL,  situada na Rua Urbano Santos, ng 1657, 
Bairro Juçara, Imperatriz (MA), para consulta gratuita, podendo ser obtido através 
do  site  www.imperatriz.ma.gov.br/licitacoes  e www.gov.br/compras,  ou mediante 
pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de 
Documento de Arrecadação Municipal - DAM (emitido pela Secretaria de 
Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária). 

DAIANE PEREIRA GOMES 
Pregoeira 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Ne 38/2021 

A Comissão Permanente de Licitação de Imperatriz - MA, torna público 
o EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO  Ng  038/2021- OBJETO: contratação de empresa 
para confecção de uniformes para atender a rede municipal de saúde, 
compreendendo as seguintes coordenações: VIGILANCIA EM SAÚDE, VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA, EQUOTERAPIA, HEPATITES VIRAIS,  DST  AIDS,  CAPS,  SAMU,  DAPS  E 
CEREST, ABERTURA: 06 de agosto de 2021 às 10hrs (dez horas) CODIGO UASG: 
453204. TIPO DE LICITAÇÂO: Menor Preço Por Item. INFORMAÇÕES: Rua Urbano 
Santos, ng 1657, Bairro Juçara. Imperatriz (MA). OBTENÇÃO DO EDITAL: 0 Edital 
e seus anexos estão à disposição dos interessados, no horário das 08h as 18h, na 
Comissão Permanente de Licitação -  CPL,  situada na Rua Urbano Santos,  rig  1657, 
Bairro Juçara, Imperatriz (MA), para consulta gratuita, podendo ser obtido através 
do  site  www.imperatriz.ma.gov.br/licitacoes  e www.gov.br/compras,  ou mediante 
pagamento no valor de RS 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de 
Documento de Arrecadação Municipal - DAM (emitido pela Secretaria de 
Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária). 

PREGÃO ELETRÔNICO Ne 50/2021 - SRP 

A Comissão Permanente de Licitação de Imperatriz - MA, torna público 
o EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO  Ng  050/2021- OBJETO: Aquisição eventual e futura 
de Cestas Básicas, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento 
Social - SEDES e do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS. Conforme 
estabelece o  Art,  39  da Lei Ordinária ng 1.288/2009. ABERTURA: 11 de agosto de 
2021 As 10hrs (dez horas) CODIGO UASG: 453204. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor 
Preço Por Item. INFORMAÇÕES: Rua Urbano Santos, nu 1657, Bairro Juçara. 
Imperatriz (MA). OBTENÇÃO DO EDITAL: 0 Edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados, no horário das 08h às 18h, na Comissão Permanente de 
Licitação -  CPL,  situada na Rua Urbano Santos, ng 1657, Bairro Juçara, Imperatriz 
(MA), para consulta gratuita, podendo ser obtido através do  site  
www.imperatriz.ma.gov.br/licitacoes  e www.gov.br/compras,  ou mediante 
pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de 
Documento de Arrecadação Municipal - DAM (emitido pela Secretaria de 
Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária). 

DAIANE PEREIRA GOMES 
Pregoeira 

RESULTADOS DE JULGAMENTOS 
PREGÃO ELETRÔNICO  Ng  27/2021 - SRP 

A Comissão Permanente de Licitação torna público aos interessados que 
em sessão realizada no dia 21 de Julho de 2021 à 13:264 (treze horas e vinte oito 
minutos), na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 027/2021- SRP tendo como 
OBJETO: AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS PERMANENTES PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SEMUS E SUAS COORDENAÇÕES. Foram 
declaradas vencedoras do certame as empresas: GRAFICA E EDITORA BRASIL 
EIRELI, R.C.L. GOMES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, DISTRIBUIDORA F BARBOSA 
EIRELI, UNHA & COR COSMETICOS EIRELI E RB DOS SANTOS COMERCIO. 

GUILHERME HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA SANTOS 
Pregoeiro 

PREGÃO ELETRÔNICO  Ng  36/2021 

A Comissão Permanente de Licitação torna público aos interessados que 
em sessão realizada no dia 26 de julho de 2021 5s 10h (dez horas), na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 036/2021 tendo como OBJETO: Contratação 
complementar de empresa especializada em Terapia Intensiva - UTI Pediátrica para 
atender as demandas do Hospital Municipal Infantil de Imperatriz - HMII. Em 
decorrência dos participantes não atenderem ao solicitado em Edital, o pregoeiro 
declarou FRACASSADO o certame, visando o interesse maior da Administração 
Publica. 

WHIGSON DE SOUSA CUNHA JÚNIOR 
Pregoeiro 

PREGÃO ELETRÔNICO Ne 41/2021 - SRP 

A Comissão Permanente de Licitação torna público aos interessados que 
em sessão realizada no dia 14 de Julho de 2021 à 09:00h (nove horas), na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 041/2021- SRP tendo como OBJETO: Aquisição 
eventual e futura de produtos de lavanderia hospitalar com cessão de 
equipamentos dosadores eletrônicos em regime de comodato, destinado a atender 
o setor de lavanderia do Hospital Municipal de Imperatriz -  HMI  e Hospital 
Municipal  Infant!!  da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS. Foi declarada 
vencedora do certame a empresa: SML- SISTEMA MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E 
COMERCIO EIRELI. 

CHRISTIANE FERNANDES SILVA 
Pregoeira 

PREGÃO ELETRÔNICO Pie 48/2021 SRP 

A Comissão Permanente de Licitação torna público aos interessados que 
em sessão realizada no dia 12 de Julho de 2021 à 10:00h (dez horas), na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 048/2021- SRP tendo como OBJETO: Registro de 
preço para Contratação eventual e futura de empresa especializada no 
fornecimento de serviços gráficos necessários para a organização do penado 
oficial de veraneio e demais ações da SUMPEDEC em Imperatriz - MA. Foi 
declarada vencedora do certame a empresa: M.P. MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL 
LTDA. 

WHIGSON DE SOUSA CUNHA JÚNIOR 
Pregoeiro 

• FOLHA 
140 terça- ra, 27 de julho de 2021 

O M Prefeitura Municipal de Lima 

Campos, torna público aos interessados que, com base nas •isposições da Lei ng 8.666/93 

e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes, fará realizar as 09:00hs 

(nove horas) do dia 11 de agosto de 2021, licitação na modalidade Tomada de Preços ng 

005/2021, do tipo menor preço global "Por Lote", na forma de execução indireta, sob o 

regime de empreitada por preço global, tendo per objeto a contratação de empresa para 

execução dos serviços de manutenção e reparos de Prédios e demais Logradouros Públicos, 

incluindo adaptação para acessibilidade, na Sede e Zona Rural deste Municipio, em 

conformidade com o Projeto Básico disposto no Anexo XIV do Edital. A presente licitação 

será realizada na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Lima Campos, situada na As. 

JK,  sing,  Centro, CEP: 65.728-000, Lima Campos/MA. 0 edital e seus anexos estão 5 

disposição dos interessados no endereço supra, de 2g a 6g feira, no horário das 08:006s 

(oito horas) as 12:00hs (doze horas), onde poderão ser consultados ou obtidos 

gratuitamente. 0 Edital também poderá ser obtido no sitio eletrônico: 

www.limacampos.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo 

telefone (0"99) 3646-1112. 

Lima Campos-MA, 23 de julho de 2021.  
USIA  WADNA MOREIRA MELO VIEIRA 

Secretária Municipal de Administração e Finanças 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

AVISO DE UCITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Ple 20/2021 - SRP 

A Pregoeira Metal da Prefeitura Municipal de MAGALHAES DE ALMEIDA, Estado 

do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a 

égide da Lei n.g 10.520/02, Decreto n.0  10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei 

n.g 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Eletrônico do tipo 

menor prego por lote apuração global, que tem por objeto Contratação de empresa para 

prestação de serviços de realização de estudo cientifico baseado no guia nacional de 

vigilancia epidemiológica de interesse da Prefeitura de Magalhães de Almeida/Ma, o 

certame se realizara no dia 02 de agosto de 2021, as 14:30 horas (horário de  Brasilia),  

através do uso de recursos da tecnologia da informação,  site  

https://www.portaldecompraspublicas.com.br, senda presidida pela Pregoeira desta 

Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Manoel 

Pires de Castro, 279 Centro, Magalhães de Almeida - 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 (g  98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. 

Magalhães de Almeida-MA, 25 de junho de 2021. 

PAULA LIMA COSTA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNARAMA 

AVISO DE UCITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL  Ng  36/2021 

O MUNICfP10 DE PARNARAMA-MA, por meio do Pregoeiro Oficial e Equipe de 

Apoio, estabelecido na Rua Pedrelras, n° 093, Centro, torna público que as 09:00h do dia 

09/08/2021, realizara licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2021, tipo 

menor preço global, objetivando o registro de preços para eventual contratação parcelada 

de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de pavimentação, 

manutenção e recuperação de vias públicas,  corn  fornecimento de material, equipamentos 

e mão de obra necessários a execução dos serviços, em atendimento à demanda da 

Prefeitura. Este edital e seus anexos estão 5 disposição das 08:00h as 13:00h, no endereço 

acima citada, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente, bem como 

disponibilizados por via eletrônica. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. 

Parnarama-MA, 26 de Julho de 2021. 

FRANCISCO GLEYDSON OLIVEIRA CARVALHO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA 

AVISO DE UCITAÇÃO DESERTA PE W 10/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 005.0806/2021. 

A Prefeitura Municipal de Passagem Franca-MA, por meio da Comissão 

Permanente de Licitação -  CPL,  torna público para o conhecimento, que a licitação na 

modalidade Pregão Eletrônico NI* 010/2021, do tipo Menor Preço Unitário, que tem como 

objeto a Aquisição de Combustive's, realizada em 01/07/2021 às 09h:COmin (nove horas), 

foi considerada DESERTA, por não houver interessados ao certame. 

Passagem Franca - MA, 2 de julho de 2021. 

RUALYSON DA SILVA BARBALHO 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS 

AVISO DE ANULAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N2  9/2021 

A Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA, torna público a ANULAÇÃO da 

Tomada de Preços e9  009/2021 - Processo Administrativo ng 3010.1405.120/2021, 

Publicado no DOU nu 111, em 16/06/2021, Seção 3, página 206. Objeto: Seleção e 

contratação de pessoa juridica de direito privado para a realização dos serviços de 

pavimentação de vias públicas no municipio de Pastos Bons - MA. Demais Informações 

poderão ser consultadas diretamente no setor de licitação do município de Pastos 

Bons/MA. 

Pastos Bons - MA, 22 julho de 2021. 

PAULO EMiLIO ALVES RIBEIRO 

Secretário Municipal de Administração 

Document,'  assinado digitalmente  conformer  MP n9  2.200-2 de 24/08/2001-. CP 
que insftui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. ICP-Brasil. 
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