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PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  DOMINGOS DO MARANHÃO 
06.113.690/0001-71 

PRAÇA GETOU0 VARGAS  SIN  — CENTRO 
CEP N°65.790.000 

 

AVISO DE LICITAÇÃO /PREGÃO PRESENCIAL N" 06/2021-CPL  
(SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS)SRP 

Torna público, para conhecimento dos interessados que realizará As 14:00 do dia 19 de março de 
2021, sede da Prefeitura Municipal de São Domingos do  Maranhao  --- MA, localizada na praga 
Getúlio Vargas centro, licitação na modalidade Pregão Presencial N° 06/2021/CPL do tipo 
menor prego cujo objeto é contratação de empresa especializada no serviços de técnico em 
consultoria tributaria, Em atendimento as recomendações do Município e da OMS informamos que 
a sessão ocorrerá em local aberto e arejado, que será estabelecido distanciamento mínimo de 02 
metros de cada participante durante a sessão e que será obrigatória a utilização de mascaras, luvas e 
que cada participante porte seu fiasco de álcool e itens de proteção necessário. Este Edital e seus 
anexos poderão ser examinados e obtidos gratuitamente no endereço supra, de 2' a 6' feira, no 
horário de 8:00 As 12:00 horas ou através do emaii:cpisaodomingos.ma gmail.com. 

São Domingos do MaranhdoNa), 04 de março de 2021  

ADAGES FRAN e TA NMALHO  SILVA  
PRESIDE  TE  I A CPL.  

Praça Getúlio Vargas, CEP 65.790.000 
São Domingos do Maranhão — MA 
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ADITIVOS 

SECRETARIA DE ESTA DO DA CIÊNCLA, TECNOLOGIA 
E INOVAÇÃO 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRA-
TO N" 001/2020 - ASSERJR/SECTI, originário do PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nu 0013993/2021, que entre si celebram. o 
ESTADO DO MARANHÃO através da SECRETARIA DE ES- 

TADO DE. CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO SECTI, 
Inscrita no  CNN  (MF) n". 05.572.043/0001-65, neste ato represen-
tada pelo seu Secretario, DAVI DE ARAU10 TELLES, CPF n' 
095,737.897-10. e a pessoa juridica  WC  VIAGENS E TURISMO 
EIRELI. inscrita no  CNN  n° 13.480.254/0001-04,  corn  sede na Rua 
São Francisco, n° 208a, Centro de Agailindia/MA, Açailindia -MA, 
CEP: 65,930-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato 
representada por seu Representante Legal, a Sra.  SID  CLEIA CAR-
VALHO GONÇALVES, Cl n" 015502882000-0 - SSP1MA, CPF  
re  009.889.493-50. OBJETO: Termo Aditivo para prorrogação do 
prazo do Contrato Administrativo n" 001/2020 por mais 12 (doze) 
meses, cujo objeto é a prestação de serviços de agenciamento de passa-
gem aéreas, nacionais e internacionais„  corn  franquia de bagagem de 23 
kg, compreendendo serviços de emissão, reserva, marcação, remarcação, 
cancelamento, endosso, fionecimento de bilhetes e e-ticket.  AMPARO 
LEGAL:  Art.  57, inciso El. da Lei Federal n°8.666/1993 e demais nor-
mas regulamentares peTtinentm à espécie. DATA DA ASSINATURA: 
04 de março de 2021. VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO OBJETO: 
Até 05 de março de 2022. FORO: Comarca de Stio Luis - MA. AS-
SINATURAS: DAVI DE ARAUJO TELLFs Secretario da  SECT/. 
SID  C.LE1A CARVALHO GONÇALVES representante legal da  Con_  
tratada. LIVIO ESTRELA SOARES Chefe da Assessoria Juridica da 
Secretaria  dc  Estado da Ciência. Tecnologia e Inovação  TD:  818610. 

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E 
DESENVOLVIMENTO URBANO 

EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.' 
046/2020 - SECID,  REF.  Processo 34045/2021 -  SLOT),  PAR-
TES: Estado do  Maranhao,  através da Secretaria de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento UrbanoiSECED, inscrita no  CNN re  
10.829.38710001-47 e a empresa EMPRESA FRONTTAL OBRAS 
E SERVIÇOS UFDA-ME, inscrita no CNTJ n" 05.635.814/0001.-
16. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica Aditivado em 60 (sessenta) 
dias o prazo de vigência do Contrato,  corn  previsão de término para 
03/05/2021. RASE LEGAL: Lei Federal ri° 8.666/93 e suas respec-
tivas alterações. DATA DA ASSINATURA: 03/03/2021. FORO: 
Comarca de  Sao  Luis/MA, SIGNATA.RIOS: Mircio  Jerry  Saraiva 
Barroso, CPF n" 292.468.303-34, Secretario de Estado das Cidades 
e Desenvolvimento Urbano;SECED, pela CONTRATANTE e João 
Pires Amorim, CPF n" 064.595.953-72 pela CONTRATADA. WEL-
QUER LIMA FRANCA  Reap.  pelo  Seer  de Contratos e Convénios. 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

RESENHA DE TERMO ADITIVO NONO TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO N" 15/201/1-SEDUC.  REF.  Processo Adminis-
trativo 9988/2021-SEDUC. CONTRATANTE: O ESTADO DO 
MARANHÃO, através da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA-
ÇÃo. CNPI: 03.352.086/0001-00.REPRESENTANTE: neste ato 
representado pelo Secretario Adjunto de Administração, o Sr. %WM 
PFLUEGER PEREIRA DOS SANTOS, CPF ista 017.692_363-25_ 
CONTRATADO: CONSTRUTORA J. R. L. IGARAPÉ LTDA., 
CNPJ: 09.627.37i0001-50. REPRESENTANTE: MARLON DA,. 
SILVA COSTA. CPF n" 017.692.363-25. CLAUSULA 
RA - O  presence  Termo Aditivo objetiva a prorrogaçâo do Contrato 

15/2018-SINERA. prorrogando o prazo de vigência, a contar de 
28102/2021, com término em 30/09/2021. CLÁUSULA SEGUNDA 
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CÓDIGO UASG: 453204.  TWO  DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por 
hem. INFOR.MAOL.S: Rua Urbano Santos, rf 1657, Bairro Juçara. 
Imperatriz (MA). OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos 
estio á disposição dos interessados, no horário das 0Sh às 18h, na Co-
missão Permanente de Licitação -  CPL.,  situada na Rua Urbano Santos,  
if  1657, Bairro Juçara. Imperairiz (MA), para consulta gratuita, podendo  
sent  obtido através do  site  www.imperatriz,magov,brlicitacoes e yAvw. 
comprasnet.gov.br ,  , 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 Or-
çamentatia).Daiane Pereira Gomes - Pregoeira. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA-  MA 

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BURITIRANA - MA COMISSÃO PERMANENTE DE LICI-
TAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N0  
003/2021 -  CPL  OBJETO: Aquisição de géneros alimenticios para 
compor o cardápio da merenda escolar. ABERTURA.: 23  dc  Mar-
ço de 2021 is 09:00 horas (Horário de  Brasilia  - DF) ENDEREÇO 
ELETR&VICO: Portal de Compras do Governo Federal - www, 

Scomprasgpvernamentais.zov.br  Código UASG: 980136 OSTEN-
ÇÃO DO EDITAL: O Edital está disponihilirado, na integra, no 
endereço eletrônico www.commasgovernamentais.gov.br, htlEilbu-
ritirana.margov.hr, no Mural de Licitações - TCE - MA, podendo 
ainda ser obtido por meio de soticitação no  e-mail  prefeitura@buri-
tirana.ma,_&ov.br  e, por tim, consultado, lido e obtido em sua versão 
impressa mediante o recolhimento de RS: 20,00 (vinte reais) através 
de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da  Corals-
são Permanente de Licitações. com  endereço na sede da Prefeitura 
Municipal de Buritirana (MA) sito na Av. Senador  La  Rocque  sin  
Centro, nos dias  Weis,  no horário das 08:00 horas is 12:00 horas, 
mesmo endereço e período no qual os autos do processo adminis-
trativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.  JOSE 
IRAN  QUEIROZ MADEIRA - PREGOEIRO. 

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BURITIRANA - MA COMISSÃO PERMANENTE DE LICI-
TAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N* 
005/2021  CPL  (V.„KLUSIVO ME, EPP, MEL) OBJETO: Aqui-
sição de pneus, cãmaras e protetores para a frota veículos da Adrni-
nistração Pública Municipal. ABERTURA: 24 de Março de :021 as 
11:00 horas. ENDEREÇO: Av. Senador  La  Roeque  sin,  Centro - Bu-
ritirana- MA.  TWO  LICITAÇÃO: Menor Prego por Item OBTEN-
ÇÃO Do EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser consultados 
e obtidos gratuitamente por meio do  site  www,.44y-jtiyartkrna.gpy.b_r 
ou mediante solicitação ao Pregoeiro e o pagamento no valor de RS 
20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de Arreca-
dação Municipal - DAM, estando disponível para atendimento cm 
dias úteis, das 08:00 is 12:00 horas, na sede da Comissão Permanente 
de Licitações sito na Av. Senador  La  Ronque  sin,  Centro, Ruritirana - 
MA. JOSt  IRAN  QUEIROZ MADEIRA - PREGOEIRO. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS 
DO MARANHÃO 

AVISO DE IICIIACÃO /PREGÃO PRESENCIALN" 05/2021-CPU-
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)SRP Torna público, para co-
nhecimento dos interessados que realizará is 09:00 do dia 19 de março de 
2021, sede da Prefeitnra Municipal de Silo  Doming%  do Matanhão- MA, 
localizada na praça Getfilio Vargas - centro, titilaçãona modalidade Pregão 
Presencial N0  0542021  /CPL  (k) tipo menor preço cujo objeto é contrata-
çâo de empresa especializada no serviços de terceirização de mio de 
obra,  Ern  atendimento as recomendações do Município e da OMS 
informamos que a sessão ocorrerá em locai aberto e arejado, que será 
estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros  dc  cada participante 
durante a sessão e que será obrigatória a utilização de mascaras, luvas 
e que cada participante porte seu fiasco  dc  ileool e itens de proteção 
necessário. Este Edital e seus anexas poderão ser examinados e obtidos 
gratuitamente rio endereço supra, de 2a a 60  feira, no horário de 8:00 is 
12:00 horas ou através do email:cplsaodomingoserna4gmail.com. São 
Domingos do Maranhão(Ma.), 04 de março de 2021 JORGES FRAN 
COSTA RAMALHO SILVA PRESIDENTE DA  CPL.  

(AVISO DE LICITAÇÃO /PREGÃO PRESENCIAL Nu 0611021-CPU-
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)SRP Torna públicts para co-
nhecirnento dos intenzssados que  =lizard  is 14:00 do dia 19 de março de 

f 2021, sede da Prefeitura Municipal de Silo Domingos do Maranhão 
- MA. localizada na praça Genilio Vargas - centro. licitaçáo na mo-
dalidade Pregão Presencial N' 06/2021/C1'L do tipo menor  prey)  
cujo objeto é contratação de empresa especializada no serviços de 
técnico cm consultoria tributaria, Em atendimento as recomendações 
do Municipio e da OMS informamos que a sessão ocorrera cm local 
aberto e arejado, que será estabelecido distanciamento mínimo de 02 
metros  tie  cada participante durante a sessão e que serti obrigatória a 
utilização de mascaras, luvas e que cada participante porte seu frasco 
de álcool e item de proteção necessitrio. Este Edital e seus anexos po-

-/ darão ser examinados e obtidos gratuitamente no endereço supra, de 
2a a 60  feira, no horário de 8:00 is 12:00 horas ou através do email:-
cpisaodoiningos.ma@gmail..corn.  Sio Domingos do Maranhão(Ma), 
44 de março de 2021 JORGES FRAN COSTA RAMA LHO SIL-
VA PRESIDENTE DA  CPL.  

AVISO DE LICITAÇÃO/PREGÃO PRESENCIALN" 07f2021-CPI(- 
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECaS)SRP Toma público, para co-
nhecitnento dos interessadas que tralizzi is 09:00 do  ilia  22 del:pa/v(1de 2021, 
sede da Prefeituia Municipal de São Domingos do Maranhão - MA, localizada 
na Geo Vaigas- centro„ licitaçáo' na modalidade Pngin Prrsendal N" 
07/2021/CPL do tipo menor ra-eco cujo objeto é contratação de empresa 
especializada no serviços de hospedagem na cidade  dc  São Luis - MA„ 
Em atendimento as recomendações do Municipio e da OMS informa  
moos  que a sessão ocorrerá em local aberto e arejado, que será estabele-
cido distanciamento mínimo de 02 metros de cada participante durante a 
sessão e que será obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que cada 
participante porte seu frasco de álcool e itens de proteção necessário. Este 
Edital e seus anexos poderão ser examinados e obtidos gatuitarnente no 
endereço supra, de 20  a 6 feira, rio horário de 8;00  its  12:00 horas ou 
atravës do email:eplsaodomingos..ma4z),gn3aitcom.  Sao  Domingos do 
Maranhao(Ma), 04 de março de 2021 JORGES FRAN COSTA RA - 
MALHO SILVA PRESIDENTE DA CPI- 

AVIS° DE LICITAÇÃO /PREG *AO PRESENCIAL 08/202 I-CPI(-
SISTEMA DE REGISTRO DE pREços)sRp tom< Toma público. 
para cordiecimento doa intere660406 que realizará às 14:00 do dia 22 de mar-
ço de 2021, sede da Prefeitura Municipal de São Domingos do  Maranhao  
--- MA, localizada ria praça Getúlio Vargas - centro, licitação na modalidade 
Pregão Presencial N* 08/2021/CPL do tipo menor  /New  cujo objeto é 
contratação de empresa especializada no fornecimento de  materials  de ex-
pediente e limpeza  Em atendimento as recomendações do Município e da 
OMS informamos que a sessào oeofftoti em local 

- k 

-^) 

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BURITIRANA - MA COMISSÃO PERMANENTE DE LICI-
TAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N* 
004/2021 -  CPL  OBJETO: Contratação de empresa para a prestação 
de serviços de transporte, com motorista ABERTURA: 24 de Março de 
2021 is 09:00 horas. ENDEREÇO: Av. Senador  La  Rocque sfri,  Ceti- 
tin Buritirana - MA. TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço por Item. 
OBTENÇÃO DO EDITAL: 0 Edital e seus anexos poderão ser consul-
tados e obtidos gratuitamente por meio do  site  ),,.ywye.buritirana„rna,goy, 

411107 ou mediante solicitação ao Pregoeiro e o pagamento no valor de RS 
20,00 (vinte reais), a ser recolbido através de Documento de Arrecadação 
Municipal - DAM, estando disponível para atendimento em dias dteis„ 
das 08:00 is 1200 horas, na sede da Comissão Permanente de Licita- 
ções sito na Av. Senador  La  Rocque Centro, Buritirana - MA. JOSÉ 
MAN QUEIROZ MADEIRA -PREGOEIRO. 
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Camara  Federal vota 
nesta terça a PEC do 
Auxilio Emergendal 
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Valor do  amino  deve 
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SAI MALS  

Votação de PEC na COmara Federal começa  hole,  9 

A  Camara  dos Deputados  warm)  Para 
esta semana a votgao da Proposta de 
Emenda* Constituição (KC) 186, 2019, a 
PCC Emergent:41. O presidente de Casa,  
Arthur  Lira. anonctou que pautari a PE( 
Para atireciaçio diretamente sms pfenxrio. 
seta  poster pot  comissões. A expectativa 
si aprovar a admissibilldade do  WO  na  
two-tetra: 9.,. no dia seguinte, a  
voted**  em plentrio em dais turnos. 
Na avallatto de Lira. é importante 
aprovar logo .a PEC para possibilitar o 
pagarnento de novas partelas da auxilio 
ernergencial bPopulaçéo ainda  ern  
março. 
O relator da proposta 43  Camera  do 
deputado Daniel Freltas' 
O texto cria MiCaRISMOS de  *Ste  fiscal. 
caso as operzebes de crédito de  Wile  
excedam as despesas. Entre as medidos, 
estio barreiras para  eye  a  Untie,  as 
estados e es municipiescriem despesas 
obrigatórias ou beneficias  tributaries.  A 
PEC tanibini possibilita o Pagamento de 

acataRia emergencial com créditos 
extraoroinarlos sem ferir o teto de 
gastos 
No Senado Federal, o texto sofreu 
mudanças importantes. .O relatório do  
senator Marcie Bitter  (MOS-AC) teve que 
ceder é resist.ticia de  Wrier* (*Was  e 
foi retirado atrecito mais polórnice do 
seu parecer, o  lion  da Vitictgaçãie 
obrigatória de parte -do  *lament*  a 
investimentos tens saúde e educação 
eittar também retirou a neducao de  
satiric  e jornada de trabalho  des  
servidores públicos, come eepedlente de 
aldete fiscal e  equilibria  das motes  

bitter  adicionou uma Irava a mais para 
evitar um gasto  excessive  tom o  avidity  
emergentiat O relator limitou-a RS 44 
bilhões 4 valor disportivel para 
pagamerto do auxilie einagencial. 
governo eslivria retornar tom o  amnia  
ernergenclal  tin  forma de  queer*  
parcelas de Ri  ISO  ainda este mês. 
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO .sersha'qatda: 1677-7069  

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA LUZIA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRetiaco Ne 812021 

PROCESSO AQMINISTRATIVO  Ng  021/2021. 
O Municipio de Santa Lezia/MA,  streets  de seu Pregoeiro Oficial, torna  pewter  

aos interessados que realizare ei 01:00m (nave horas 'l do dia /9 de marco de 2021. Por  
melts  eletrônico, aUavis do  site  viveas.portaldetorrearasPubrisas.corn.br:  1kl1aç3c  na 
modalidade Preg-So, na forma Eletrônica, do tipo menor  Oleo_  objetivando a Eventual e: 
future aquisição de equiparnentos e rnateriais permanentes pare atender as necessidades 
da norternidade do hospital municipal cie Santa Luzia MA, sob o sistema de registro de 
preços  SW,  na forma da Lei Federal ne 10.120/2001, Decreto Federal n" 10.024/2019, Lei 
Complementar I-4123/2006., aplicando, subeldiarierneete, no que coober, a Lei federal 0 
8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O Edital, seus anexos e informações 
adicionais estão A disposição dos interessados no referido  site  a ser realizado o 
certame. 

Santa Luzia-MA, 3 de março de 2021  
DIEGO  MACIEL BARBOSA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO  PAPUA  

AVISO DE ADJUDICAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL N* 22/20I9 

Tendo  ern  vista a realização da sessão pi:ileac:a do PREGÃO PPESENC1AL N" 
022/2019, destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO 32' 
ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE SANTA LUZIA DO PARUA-MA, tendo transcorridas as fases de 
lances e de valise dos documentos de habilitação, conforme Ata da Sessão Pública anexa 
e observados os preceitos de Decreto Municipal n. '005117 da Lei Federal 10.520, e 
subsidiariamente a Lei /1.666/93. ADJUDICO o objeto da acitação a empresa: N FE H 
MARQUES EIREU Vencedora da licit4011- 

Santa Luzia do  Patera  - MA, 4 de setembro de. 2019. 
IZOLETE DOS SANTOS SARGES 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES 

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO N* 1/2021 

A Secretaria Municipal de Educação  SENSE°,  torna público aos interessados  
clue,  cum base na Lei  rig  8.666/93 e suas alterações eatteriores e demais legislações 
aplicáveis é matéria, fera realizar 45 81130 do dia 26/03/2021, Chamada Pública  rir 
001)2021, para aquisição de gêneros alimentícios da  agriculture  familiar e do 
ernpeeendedor familiar rural ou suas organizaçÕes, visando atender as, necessidades da 
alimentação escolar dos alunos matriculados ria Rede Municipal de Ensino, através da 
Secretaria Municipal de Educação, em atendimento a Lei No 11.947/2009, Resolução 
CDIFNDE No 26/2013 atualizada pela Resolueão/CDANDE/MEC no 04/2015, através da 
Secretana Municipal de Educação  pelt) period°  de 10 (dez) meses, de interesse do 
município de Santo Antonio dos L000s/MA. Os interessados que atenderemàs exigências 
do edital deverão apresentar os dotes-hen/0s de habilitação e peoketo de venda ate as /2h 
do dia 25/03r0/21, na  sale  da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Santo 
Antônio dos Lopes, situada é Praça  Afoot°  Ferreira, S/N, Centro, a;), 65:730-000, Santo 
António dos Lopes - MA. 0 Edital e seus Anesos estão à disposição dos interessados para  
download  no  site  oficial deste poder executivo httpl/www.stoaritorviodoslopestriagov.be  
inforenamos ainda que todas as medidas de segurança exigida e recomendadas pelos 
órgãos de saúde nacionais e internacionais estarão sendo observadas, conforme descrito 
rio  Edit*.  Esclarecimentos adicionais no endereço retro mencionado ou pelo 
cpl@stoantoniodoslopes. gcriebr 

Santo António dos Lopes - MA, 4 de março de 2021. 
RAIMUNDA SOUSA CARVALHO NASCIMENTO 

Secretaria Muria:are! de Educação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  DOMINGOS DO MARANHÃO 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N* 5/2021-CPL  -  SAP  

Torna público, para conhecimento dos interessados que realizara is 09.00 do 
dia 19 de março de 2021, sede da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão 
MA, localizada na praça Getalic Vargas - centre, licitação na modalidade Pregão Presencial 

No 05120211CPL do tipo menor preço cujo objeto é contratação de empresa especializada 
rio serviços  di  tereeirizarelo de reão de obra, Em atereleneeto a.s recomendações do 
Municiolo e de OMS informamos que a sessão ocorrerá  ern  local aberto e arejado, oue  
sera  estabelecido distanciamento minfino de 02 metros de cada participante durante .a 
sessão e que  sera  obeigatiaria a utilização de mascaras, )uvas e  clue  cada participante porte 
seu fresco cie  *cool  e itens de proteção necessário, Este Edital e seus anexos poderão ser 
examinados e obtidos gratuitamente no endereço supra. de 2* a 6a feira, no  terraria  de 
8:00 as 12:00 horas ou através do ernailopisaoriorningosena@greattcorre 

PREGÃO PRESENCIAL N* 612021-CPI -  SAP  

Torna público, pSiblico,  page  conhecimento dos interessados que realizara as 14-00 do 
dia 10 de março de 2021, sede da Prefeitura Municipal de  Sao  Domingos do  Maranhao  
MA, localizada na praça Getiefso Vargas centro, licitação na modalidade Pre.grie Presencial 

No 06/2021/CPL do tipo menor preço ce¡ci objeto é contratação de empresa especializada - 
no serviços de técnico em consultoria tributaria,  Ern  atendimento as recomendações do - 
Municipio e da OMS Informatros que 3 sessão ocorrerá eirt local aberta e arejado, que  
sera  estabelecido crestanreamento  minim  de 02 metros de cada participante durante a / 
Sesta* e que  sera  obrigatória a utilização tIe mascaras, luvas e  true  cada participante porte 
seu fresco de álcool e item de proteção oecessário. Este Edital e seus  anew*  poderia ser 
examinados e obtidas gratuitamente rio endereço supra, de 2. a 64  teira, no horário de 
8:00 is 12:00 horas ou através do einalloplsaodoroingosertafaanadoorn. 

meoli0 PRESEISCIAL Ne 7/Z021-CP1.  SAP  

Torna público, para connecimento dos intereesados  aye  realizara as 09:00 do 
(Ha 22 de março de 2021, sede da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão - 
MA, localizada na praça Getúlio Vargas- centro, licitação na modalidade Pregão Presencial 

er9 07/2021/CPI do tipo menor preço  ciao  objeto é contratação de empresa especializada 
no serviços de hospedagem na cidade de São Luis - MA,  Ern  atendimento as 
reeornendaeises do Misn;doeo e da OMS lefoonamos :sue a sessão escorrerá em local aberto 
e arejado, que  sera  estabelecido distanciamento  minima  de 02 metros os cata partitiparte 
durante a sessão e que será obrigatória a utilização de mascaras, luvas e  gee  cada 
participante  pate  seu fresco de Slewl e itens de proteção necessário, Este Editif e seus 
anexos poderão  sea  examleados e obtidos gratuitamente no endereço supra, de 2e a Gt  
kite,  no horário de 8:00 as 12:00  hares  ou através do 
errialacpasaodomingos.rnafigmailcorre 

PREGÃO PRESENCIAL N* 8/2021-CPL- SAP  

Torna ptibiic,o, para conhecimento dos Interessados que realizara as 14:00 do  
die  22 de março de 2021,  see**  da Prefeitura munitapal de Seo Domingos do Maranhão 
MA, 14:K31444a na 1;4-alit  Geblii0  Vargal.  • centro, licitação ri modalidade Pregão Prinprrtiai 

FOLHA  N°  0 3,,S  

PROCESSO  ,i;o(o(7,2  
Ng 44, set a-Teri, 6 ae  

MODALIDADE  
Ni 08/2021/CPt  tics  tipo  silence  preço  oils;  objeto é contrat 
no fornecimento de  materials di  etjqIfa limpea, E 
do  Muriel*  e da OMS informam ASV 
sera  estabelecida distanciareemeemirOrno idesilSese 
sessão e que  sera  obrigatória a utilização de mascaras,  Isms  e  due  cada participante porte 
seu fresco de  Mewl  e item de proteção necessario. Este Edital e seus anexos poderão ser 
euremaclos e obticiot gratuitarnente rio endereço supra, de 2# a 6# feira, no horirio de 
9:00 As 1200  bores  ou através do ernalleptsacalomingos.mafigmaii_coen. 

São Domingos do Marentelo-Ma„ 4 de março de 2021 
lORGES FRAN COSTA RAMALSiO SILVA 

Presidente da  CPL  

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  FRANCISCO DO BRESÃO 

AV/SO DE UCITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO NE 2/2021 

A Prefeitura Municipal de São Francisco do Bre¡ão (Mal, par seu Pregoeiro e 
Equipe de Apoio, torna ptiblico  pars  corthetimento de todos que realizará licitação ria 
MODALIDADE: Pregão Eleraõnito,  TWO:  Menor Preço por Item. 06/E10: Aquisieão de 
gêneros alimentícios para compor o cardipio da merenda escolar. CISOLGO  (MSG:  980230. 
BASE LEGAL: Lei 0 10.52402, Decreto Municipal ne 0312011.  petrel-0 Municipal pP 

10/2017, Decreto federal ne 10.024/2019, Lei na 8.666/93 e as condições do Edital. Data 
de Abertura: 23 de Marco de 2021 és  wait)  lis (alto horas e trinta minutos), horário de  
Brasilia  -  DR  0 Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço 
eletrônico emew.eornprasgovereamenfais.govaer, http://saofrantiscodebretacernagov_be no 
Mural de Licgareões - ICE - MA, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no  e-mail  
prefeifurabre¡ao2021evnaitcorn e, per  fen,  consultado, lido e obtido  ern  sua versão 
impressa mediante o recolhimento de RS: 20,00 (vinte reais) atraves de DAM (Documento 
de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações,  con  i endereço 
na sede da Prefeitura Municipal de São Fraricisco do Bretão (MA) sito na Rua. Padre  Cicero  
na 51 Centro, nos  dies 'Stela,  rio horário das 09.00  hems  às 1.2-00 horas. 

GENILSON ALVES DE SOUSA 

PREFEITURA MUNICIPAL  DI SAO  PEDRO DOS CRENTES 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Ne S/1021 

Coot/eta-0o" de empresa para fomecireentos de medicamentos em geral,  
¡memo,  materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais, odontokigicos e medicamentos 
para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do rnureciplo 
, ira forma da Lei Federal nR 13.979/2020, Lei Federal n* 10320/2002. tel Federal 8666/93, 
Lei Complementar ire)  123/2006 e 147/2014, Decreto Federal ria 10.024/2019, Decreto 
Municipal 010/2020 e demais normas pertinentes, é espécie, atendendo as solicitações das 
Secretarias municipais. O Edital e seus Anexos estão A disposição dos interessados  rig site  
wwwr-comprasecivernarneritaisgov.izr, site do município 
wwwsaopedrodescrentesnia.gov.br  e poderá ser solicitado Peto 
cPIOntsoctilhotrnail.com,Tipq: Mar-or  Preço por item. Data e Local da Abertura:  ilia  19 de 
março de 2021  às 09.00hs  

Sao  Pedro dos Crentes - MA, 5 março de 2021 
SEMAIAS  OA  SILVA MORAIS 

Presidente da CPI. 

PREFEITURA MUNICIPAL. DE TURILANDIA 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N* 4/2021 

REGISTRO DE PREÇOS  Ng  4/2021, 
O Município de TurilandiaSMA, atraves da Secretaria de Administraçao e 

FinaPpS, por meio da Comissão Permanente de Licitação-  CPL.  realizará Licitação na 
Modalidade Pregão Eletrônico,  cam  Modo de dispute Aberto, do Tipo  Messer  preço por 
item, regida pela Lei ni 10.520/2002 e Decreto ne 10.024/2019, Lei ri9  8.666193 e suas 
alterações. Objeto: Registro  tie  preços para eventual contratação de empresa pare 
Fornecimento de  Lint%  Dedicado  tie  internei, tom  FP taw Wilda,  pare atender as 
Secretaries Municipais ale Turilandia-MA.. Data e horairie do recebimento das propostas e 
Doctimeetação de Habilitação: ate. as 08/1.09tran do dia isicenen. Data e horário do 
inkio da clisouM: 081s10m1r do  die  19/03/2021.  Site  pare realização do Pregão: 
www.licitariet.correbt Poderão participar todas as empresas especializedas no ramo, que 
comprovem possuir os esquisitos merlin:0s de qualificação exigidos no edital, para a 
execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas mio  site  do UciTANET 
e no Setor de Licitação do Munkipio,  eel  dias úteis, das 0800 is 1200 horas, onde o Editai 
poderá  see  consultado gratuitamente, desde que  emit  midia, podendo ainda  set  eolicitacto 
por  cattail:  cpauraaridleitegrnall_com, 

PREGÃO ELETRÔNICO  Ng  5/2021 

REGISTRO DE PREÇOS N9 5i2021. 
O Município do Turilandia/MA, através da Secretaria  dc  Administração e 

finanças,  pot  neeio da Censissão Perrnaneree de Licitação CPI, realizara Licitação na 
Modalidade Pregão Eletrônico, com Modo de dispute Aberto, do Tipo Menor preço por  
;tern,  regida pela Lei ng 10.120/2002 e Decretas nP 10.024/2019, tel n 9.666/93 e sues 
alterações. Objeto: Registro de preços pare eventual contratação de empresa pare 
Fornecimento de Combustíveis,para atender as necessidades do Município de Terilandia - 
MA. Data e horário do recebimento das oropostas e Documentação de Habilltaolo: ate As 

lOtelltrin do dia /9/03/2021. Data e horário elo inicio da dispute: 100E20mie do dia 
19/03/2021.  Site  pare realização do Pregão: www.iicitanet.orn,br, Poderão participar todas 
as empresas especializadas no rardo. 4tie comprovem  power  os nup„Astios me-ernes  de  
qualificação exigidos rio edital, pare a execução de  setts  objetivos.  Meioses  informações 
poderão ser obtadae no  site  do LICITAREI e no Setor de licitação do Município, em  dies 
;Avis,  das 08:03 AS 12:00 hOral, onde o Edital poderá ser constatado gratuitarriente, desde 
que em nédia, podendo ainda ser solicitado por ceetuilandiaaagmail.corn 

Turliandta - MA, 4 de move de 2021. 
LERSON COSTA FONSECA 

Secretário Municipal de Administração e Finanças 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITC5RiA DO MEARIIM 

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS 

ee TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 3/2020/073/2019/PMVet Atravie da Secretaria 
Municipal C.* A,Ornirgt.".54',  E Piarteivnerrto E trarthian Ne S. Nunes Comercio EiRELI - 
ME, inscrita  sot CNN  ..24$46.7S210001-10. ESPiCIE: obras; cescro: CortratasSo de 
Empresa Especializada pare trnplantaç.io e Modernização de infreesereeera Esportiva ne, 
Mtiltkirtie (Quadra Povoado Coque), de acordo  corn  o Projeto Básico: AS 698.311,46 
(seiscentos e Noventa e oito mil, oitocentos e  ooze  reais e quarenta e seis centavos). 
VIGNCIA: imacio: 04/12/2020: Término: 31/03/2021, SIGNATÁRIOS: Secretaria Municipal 
de Adirtinistração e Planejamento, pela CONTRATANTE e o Sr.  Dantean  de Sousa Nunes, 
pela CONTRATA0A. 

41 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N9 4/2020/07412019/PIVIVM: Através da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E PROJEPLAN antços  EMU  EPP, 
inscrita no Cadastro Welter...if de Peseea juridica C701 sob o no 3OSIS2.887M001-7.2. 

imerno as recomendações 
erner espetra 

FAO desurrnemo foie 3.e,  
tntoiAt.....,,,,,,lerfAxe,,,fdda4it.mor4, see odwro 9S102421.409our, 

woinwir, 44:14,10. MP PA Z. /44,14,0,., 
pAre df, 04.4, P430.10, 0,30",* 
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