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PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.° 020/2022 

ATO AVISO DE LICITAÇÃO 
O Pregoeiro Oficial 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.° 

61
1
0.520/02, Decreto n.° 10.024/19 e subsidiariamente as 
isposigões da Lei n.° 8.666/93 e suas alterações posteriores, 

licitação na modalidade Pregão Eletrônico, para Registro de Prego 
do tipo menor preço por item, que tem por objeto a eventual e 
futura contratação dos serviços manutenção equipamentos 
hospitalares, odontológicos e máquinas de lavanderia com 
reposição de pegas para atendimento da Secretaria de Saúde 
de Magalhães de Almeida/MA, o certame se realizará no dia 11 
de maio de 2022, ás 11:00 horas (horário de  Brasilia),  através do 
uso de recursos da tecnologia da informação,  site  
https://www.comprasbr.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro 
desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, situada na Rua Manoel Pires de Castro, 279 Centro, 
Magalhães de Almeida/MA. O edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis na página  web  do Portal de Compras Públicas — 
endereço https://www.comprasbr.com.br. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço eiou pelo telefone (98) 3483-1122, 
das 08:00 as 12:00hs. 
MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, 25 de abril de 2022. Franciel 
Pessoa da Silva, Pregoeiro Municipal. 

Autor Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação: bfa4731559930a5408d7dd925f50708825d4135a 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.° 021/2022 

AVISO DE LICITAÇÃO 
O Pregoeiro Oficial 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.° 
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, para Registro de Prego 
do tipo menor preço global, que tem por objeto Contratação de 
empresa especializada para execução dos serviços de 
recuperação de estradas vicinais no município de Magalhães 
de Almeida/MA, o certame se realizará no dia 11 DE MAIO de 
2022, ás 08:00 horas (horário de  Brasilia),  através do uso de 
recursos da tecnologia da informação, site  
https://www.comprasbr.com.br, sendo presidida pela Pregoeiro 
desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, situada na Rua Manoel Pires de Castro, 279 Centro, 
Magalhães de Almeida - MA. O edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis na página  web  do Portal de Comprasbr endereço 
https://www.comprasbr.com.br. Esclarecimentos adicionais no 
mesmo endereço eiou pelo telefone (98) 3483-1122, das 08:00 as 
12:00hs. 

MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, 25 DE ABRIL DE 2022. Franciel 
Pessoa da Silva, Pregoeiro Municipal. 

Autor Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação:  fl  6c7135360b8418976a83da99ebcbab56104ea84 
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0 DEBATE DO MARANHÃO I SAo Luis, 29 DE ABRIL DE 2022 I SEXTA FEIRA 

TJMA participa de manifestação de 
combate ao racismo religioso 

Oi Tribunal de Justiça do Maranhão  (TWA),  por meio 

do Comitê de Diversidade, participou da manifestação de 

representantes das religiões de matriz, africana no combate a 

intolerancia religiosa, nesta quinta-feira, 27, no bairro do Anil, 

que ocorreu contra a Casa Fanti  Ashanti  no bairro do Cruzeiro 

Oj
il, em  Sao  Luis, no dia 24 de abril, quando um grupo de 

elicos interromperam uma festividade com a realização 

de um culto em frente a casa. 

Diante da situação de intoleráncia, o Comité de Diversidade, 

orgão do Poder judiciário do  Maranhao  criado pela Resolução 

47/2020, para assegurar o respeito aos direitos fundamentais 

aos diversos grupos da sociedade, assegurando-lhes o acesso 

justiça contra qualquer tipo de preconceito e violência, a 

exemplo do racismo, oficiou a Procuradoria Geral da Justiça 

do Maranhão (PG.JMA) para a instauração de Procedimento 

investigativo no âmbito do Ministério Público do Estado do 

Maranhão, sendo assegurado o acompanhamento da demanda 

pelo Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos (CAOP/  

DH)  do MPMA para apuração da pratica de atos de intolerância 

religiosa, 

PREFEMJRA !MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA 

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO  

if  ttATO PREGA0 ELETRONICO SRP - 020/2022. 

##TEX O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE: 

ALMEIDA. Estado do Maranhão, Soma público, para conhecimento dos interes• 

sados que fará realizar, sob a égide da Lei '10.520/02, Decreto 5..10.024119 

e subsidiariamente as disposições da Lei n.' 8.666193 e suas alterações poste-

riores, licitação r,a modalidade Pregião Eletrônics, para Registro de Preço do 

_tir-o_rnenor preço per item, que tem por objeto a eventual e lutara contratação 

,rviços manutenção equipamentos hospitalares, odontolágicos e má- 
cm lavanderia  corn  reposição de peças para atendimento da Secretaria 

. saude de Magaihães de Al meida/Ma, o certame se realizará no dia 11 de  
ma's  de 2022, ás 11:00 horas (horário de  Brasilia),  através do uso de recursos da 
tecnologia da informação,  site  https://www.comprasbccom.br, sendo presidida 

pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na saia cia Comissão Permanente 

de Licitação, situada na Rua Manoel Pires de Castro, 279 Centro, Magalhiles 

de Almeida - Ma. 0 edital e seus anexos encontram-se disposívris na pagina  
web  do Portal de Compras Públicas endereço https://www.comprasbrcom.  
hr.  Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço elsri pelo telefone C. 98) 

3483-1 122, das 08:00 as 12:00hs. 

##DAT MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA, 25 de abril de 2022 
i4ASS Franciel Pessoa da Silva. 

Pregoeiro Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 
ACATO AVISO DE LICITAÇÃO 

#ftATO PREGÃO ELETRONICO SRP -021/2022. 
#itTEX O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES 

DE ALMEIDA, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento 
dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei 10.520/02, 
Decreto 5,u  10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei 
8,666/93 e suas aiterações posteriores,licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, para Registro de Preço do tipo menor preço que  tern  
por objeto Contratação de empresa especializada para execução dos 
serviços de recuperação de estradas vicinais no municipio de Maga-
lhães de Almeida/Ma, o certame se realizará no dia 11 DE MAIO de 
2022, as 08:00 horas (norario de  Brasilia),  através cio uso de recursos 
da tecnologia da informação,  site  https://www,comprasbr.com.br, 
sendo presidida pela Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Manoel Pires de 
Castro, 279 Centro, Magalhães de Almeida Ma. O edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis na pagina  web  do Portal de Comprasbr 
endereço https://www.comprasbr.com.br. Esclarecimentos adicionais 
no mesmo endereço peio telefone (. 98) 3483-1122, das 08;00 

as 12:00hs. 
##DAT MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA, 25 DE Af3R1L DE 2022 

#1tASS Franciel Pessoa da Silva. 
SOCAR Pregoeiro Municipal.  
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Prefeitura de Sio Luis e BID estudam investimento 
em programas habitacionais no Centro Histórico 

' 

do prefeito Eduardo Braide.Ter 

o apoio do BID para ampliar um 

trabalho corno esse, que já  tern  

gerado tantos benefícios para a 
população, é uma forma de in-

tensificar o desenvolvimento da 

cidade e garantir qualidade de 
vida aos cidadãos", destacou o 

titular da Semurh, Bruno Costa. 

Grupo de Trabalho 

Inicialmente, as equipes da 
Semurh, Semispe, Incid e de-
mais orgãos MUnicipais atuar5o, 

de forma conjunta, para fazer o 

levantamento de dados como 

definição do perímetro ondeos 

mento,  Octavio  Soares. 
A analise da Assessoria Téc-

nica do MPMA que demonstra 
a necessidade de reposição 
salarial aos profissionais do 
magisterio, obrigatória na letra 
da Constituição Federal, leva em 
consideração a baixa arrecada-
çãodas receitas orç.amentarias e 
os  indices  da inflação. O estudo 
trouxe ao debate o aumento 
de 14,57% aos salários dos 

O MPMA apresentou na 
manhã da última quarta-feira, 
27, parecer técnico no intuito 
de findar o movimento grevista 
dos professores da rede pública 
de ensino da capital, O docu-
mento foi entregue para apre-
ciação das partes, Prefeitura e 
Sindicato dos Profissionais de 
Magistério da Rede Municipal 
de São Luis (Sindeducação), 
em reunião realizada nas de-
pendências do Centro Cultural 
e Administrativo do Ministério 
Público do Maranhão. 

A reunião foi provocada 
por oficio da entidade sindical, 
mediacia pelos prornotores de 
Justiça especializados em Edu- 
cação Sao  Luis, Paulo Silves- 
tre Avelar Silva e Lindonjonson 
Gonçalves de Sousa, com a 
secretária municipal de Educa-
ção,  Caroline  Marques Salgado, 
a presidente do Instituto de 
Previdência e Assistência do 
Município (IPAM),  Nadia  Quin-
zeiro, e técnico de Secretaria 
de Planejamento e Desenvolvi-- 

A Prefeitura de São Luis, por 
meiodas secretarias municipais 

de Urbanismo e Habitação 
(Semurh); inovação, Sustenta-

bilidade e Projetos Especiais 
(Semispe) e do Instituto da Ci-

dade, Pesquisa e Planejamento 

Urbano e Rural (Incid), esteve 

reunida, nesta quarta-feira (271, 

com consultores do Banco 
Interamericano de Desenvolvi-

mento (BID) para debater sobre 
novos investimentos no Centro 
Histórico da capital. 

A ideia é expandir os pro-

gramas habitacionais na re-
gião seguindo as ações do 

programa "Vem  pro  Centro", 
que neste ano já proporcionou 
moradias dighas a 22 famílias 
em casarões históricos locali-
zados no Centro Histórico de 

São Luis. Além disso, a parceria 
visa potencializar, também, 

a Regularização Fundiária de 

Interesse Social em bairros do 
Centro onde  hã  ocupações, ate. 
então, irregulares. 

"0 BID  tern  sido um parceiro 
importante nas intervenções re-

alizadas no Centro Histórico da 

nossa cidade, mas este projeto, 
em especifico, é algo que nos 

deixa bastante motivados. O 
combate ao deficit habitacional 

de São Luis é um compromisso  

professores, percentual cor-
respondente aos dois últimos 
exercícios (2020 e 2021). 

Uma nova reunião ficou 
agendada para a próxima ter-
ça-feira, 3, com compromisso 
firrnado entre poder público e 
sindicato de a  ná  lise da proposta 
que consta no parecer técnico 
do MPMA. 

Segundo° promotor de jus-
tiça, Paulo Avelar, o Ministerio 

investimentos poderão ser apli-
cados; listagem e ma  pea  mento 

dos imoveis do Centro Histórico, 

assim como áreas passíveis de 
Regularização Fundiária; perfil 

socioeconômico da população 

da  Area;  entre outros pontos 
que irão subsidiar a elaboração 

de uma Carta Consulta que  sera  

apresentada ao BID. 

Durante o encontro, fi-
cou definido como se dará a 
participação de cada um dos 

agentes envolvidos para que, 

nos próximos oito meses todas 
as informações necessárias  

Público do Maranhão sempre 
busca o cumprimento da Cons-
tituição Federal assegurando os 
direitos fundarnentais, dentre 
eles o da educação de quali-
dade, e posiciona-se de modo 
imparcial em todos estes confli-
tos."Nosso partido é assegurar 
o direito ã educação de nossas 
crianças, adolescentes e un-i 
ambiente favorável ã toda co-
munidade escolar'; assegurou. 

As atividades nas escolas da 
capital estão paralisadas desde 
18 de abril, em razão do não 
atendimento das reivindicações 
dos professores pela Prefeitura. 
Dentre as quais, o reajuste do 
piso salarial 2022, concedi-
do pelo Governo Federal de 
33,24% e as perdas inflacionzi-
rias de anos anteriores, alem 
de implementação e ajustes do 
piano de cargos,  carrel  ras e salá-
rios, escolas  ern  boas condições 
estruturais, com alimentação 
escolar e transporte satisfato-
dos, e organização do portal da 
transparência. 

sejam apuradas e que o pro-
jeto possa ser apresentado no 

primeiro trimestre de 2023. 

"Nós estamos nesse momento 
de levantamento de dados, 

de diagnósticos, para que pos-
samos elaborar um projeto 
fundamentado em toda esta 

inteligência da Prefeitura que 

seja capaz de atingir o nossoob-

jetivo principal que é o desen-
volvimentourbano-sustentavel 
e a melhoria na qualidade de 

vida da população, apontou a 
assessora de Cidades Inteligen-

tes da Semispe, Patricia Vieira. 

MPMA promove reunião visando fim da 
greve dos professores do Município 

Uma nova reunião ficou agendada para a próxima terça-feira, 3, com compromisso firmado entre 
poder patico e sindicato de angise da proposta que consta no parecer técnico do MPMA, 



D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N°029/2022 
- CPL/PMG. A Prefeitura Municipal de Grajau - MA, através do 
Pregoeiro, torna público aos interessados que a sessão pública se re-
alizará no dia 13 de maio de 2022 As 15:00, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação/CPL, na Rua Patrocínio Jorge, n° 05, Bairro 
Centro, nesta Cidade, na modalidade Pregão Eletrônico, SRP do tipo 
Menor Preço por Item, cujo objeto é a FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA ATEN-
DER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, 
SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.,, na forma da 
Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente 
pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 0 Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 
28  a 68  feira, no horário das 08:00 As 12:00 horas, onde poderão ser 
consultados e adquiridos gratuitamente", sendo também consultado 
no portal de transparência http://transparencia.grajau.ma.gov.bri, no 
mural de licitações do Sacop-MA https://vvww6.tce.ma.gov.brisa-
copimuralsite/mural.zul  maiores informações, bem como pedidos de 
esclarecimento e impugnação poderão ser feitos através do  e-mail:  
cpl-grajau@hotmail.com  e pelo telefone (99) 98201-9175. Qualquer 
.modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 40  da 
Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que adquirirem o Edi-
tal na  CPL.  Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados na  
CPL,  no endereço acima. Crrajau (MA), 27 de abril de 2022.  Thomas  
Edson de Araujo e Silva  Junior  Pregoeiro Oficial. 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2022 
- CPL/PMG. A Prefeitura Municipal de Grajaii - MA, através do 
Pregoeiro, torna público aos interessados que a sessão pública se re-
alizard no dia 16 de maio de 2022 As 09:00, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação/CPL, na Rua Patrocínio Jorge, n° 05, Bairro 
Centro, nesta Cidade, na modalidade Pregão Eletrônico SRP, do tipo 
Menor Prego por Item, cujo objeto: OBJETO: FUTURA E EVENTU-
AL AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAIVIARAS DE AR PARA ATEN-
DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE GRAJAI:T-MA, SOB 0 SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS é a na fonna da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, 
e subsidiariamente pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 
0 Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço 
supra, de 28 a 68  feira, no horário das 08:00 As 12:00 horas, onde poderão 
ser consultados e adquiridos gratuitamente", sendo também consultado 
no portal de transparência http://transparencia.grajau.ma.gov.be, no 
mural de licitações do Sacop-MA https://vvww6Ace.ma.go-v.br/sa-
cop/muralsite/mural.zul  maiores informações, bem como pedidos de 
esclarecimento e impugnação poderão ser feitos através do  e-mail:  
cpl-grajau@hotmail.com  e pelo telefone (99) 98201-9175. Qualquer 
modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 40  da 
Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que adquirirem o Edi-
tal na  CPL.  Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados na  
CPL,  no endereço acima. Grajaii (MA), 27 de abril de 2022.  Thomas  
Edson de Araújo e Silva  Junior  Pregoeiro Oficial. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO 
MARANHÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Aviso de prorrogação 
Chamada pública n° 001/2022 A Prefeitura Municipal de Junco do  
Maranhao,  torna público a todos os interessados que a CHAMADA 
PÚBLICA 001/2022 -Aquisiçâo de gêneros alimentícios da agricul-
tura familiar do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, 
para atender ao para atendimento dos Alunos da Rede Pública Muni-
cipal de Ensino do Município de Junco do  Maranhao  - MA, conforme 
edital e seus anexos", fica PRORROGADA conforme descrição abai-
xo: Entrega dos Envelopes: Até as 10 horas do dia 04/05/2022 (hori-
rio local) Abertura dos Envelopes: Dia 04/05/2022, As 14 horas (ho-
rário local) Resultado Parcial: dia 05/05/2022 Recursos: 06/05/2022 
a 10/05/2022 Contrarrazões: 10/05/2022 a 12/05/2022 Resultado dos 
Recursos: 13/05/2022 Resultado Final: 13/05/2022 Assinatura do 
Contrato: a partir do dia 16/05/2022. Obs.: A Concessão de maior 
prazo para os interessados prepararem seus projetos de venda, confor-
me comunicado da Secretaria Municipal de Educação. 

SEXTA - FEIRA, 29- ABRIL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGAAWD 
, ALMEIDA - MA 

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO ##ATO PREGÃO  ELT  o 

SRP- 020/2022. iiiiTEX 0 Pregoeiro Oficial da Prefeitura M'ttniel - ./ 
de MAGALHAES DE ALMEIDA, Estado do  Maranhao,  torna púbW  
co,  para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide 
da Lei n.° 10.520/02, Decreto n.° 10.024/19 e subsidiariamente as dis-
posições da Lei n.° 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, para Registro de Preço do tipo menor 
preço por item, que tem por objeto a eventual e futura contratação 
dos serviços manutenção equipamentos hospitalares, odontológicos 
e máquinas de lavanderia com reposição de peças para atendimento 
da Secretaria de Saúde de Magalhães de Almeida/Ma, o certame se 
realizará no dia 11 de maio de 2022, as 11:00 horas (horário de  Bra-
silia),  através do uso de recursos da tecnologia da informação,  site  
hftps://www.comprasbr.com.br, sendo 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. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na 
pagina  web  do Portal de Compras Públicas - endereço https://vvvvw. 
comprasbr.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço 
e/ou pelo telefone (* 98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. ##DAT 
MAGALHAES DE ALMEIDA-MA, 25 de abril de 2022  ##ASS  
Franciel Pessoa da Silva.  ##CAR  Pregoeiro Municipal. 

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO ##ATO PREGÃO ELETRONI-
CO SRP -021/2022. ##TEX O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Muni-
cipal de MAGALHAES DE ALMEIDA, Estado do  Maranhao,  torna 
publico, 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, lici-
tação na modalidade Pregão Eletrônico, para Registro de Preço do 
tipo menor preço global, que tem por objeto Contratação de empresa 
especializada para execução dos serviços de recuperação de estradas 
vicinais no município de Magalhães de Almeida/Ma, o certame se 
realizará no dia 11 DE MAIO de 2022, is 08:00 horas (horário de  
Brasilia),  através do uso de recursos da tecnologia da informação,  site  
https://www.comprasbr.com.br, sendo presidida pela Pregoeiro 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 Comprasbr - endereço https://www.com-
prasbr.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou 
pelo telefone (* 98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. ##DAT MA-
GALHAES DE ALMEIDA-MA, 25 DE ABRIL DE 2022  ##ASS  
Franciel Pessoa da Silva.  ##CAR  Pregoeiro Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO 
LUMIAR - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 
006/2022/CPL/PMPL. 0 Município de Paço do Lumiar- MA, através 
da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, por intermédio 
do Pregoeiro Oficial deste Município, designado através da Portaria 
n° 43 de 01 de janeiro de 2021, com base na Lei n° 10.520/02, De-
creto n° 10.024/2019, Decreto Municipal n° 3356/2019, Decreto Mu-
nicipal n° 3514/2021, Lei n° 123/2006, com aplicação subsidiária As 
disposições da Lei n° 8.666/93 e demais legislações aplicáveis, fará 
realizar no dia 17 de maio de 2022 As 09:00 horas, horário de  Brasilia,  
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o n° 006/2022, pelo 
sistema de REGISTRO DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO, no 
modo de disputa ABERTO-FECHADO, para futura e eventual contra-
tação de empresa especializada em locação de veículos sem condutores 
com autonomia de combustível de ate 3.500 km ao mês, para atender as 
necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Paço do Lumiar 
- MA. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apre-
sentarem toda a documentação por ela exigida para o respectivo cadas- 
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