
São Luís, terça-feira, 15 de fevereiro de 2022

GERAL 6

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022. O Município de 
Lagoa Grande do Maranhão através da Coordenação Municipal de Administração 
e Finanças, torna público que, realizará licitação na modalidade Tomada de Preços. 
BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Contratação de empresa 
para prestação de serviços de levantamento de informações patrimoniais, almo-
xarifado e frota de veículos, para atender as necessidades do Município de Lagoa 
Grande do Maranhão – MA. ABERTURA:  07 de março às 14:20h.INFORMA-
ÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala 
da Comissão Permanente de Licitação, na Av. 1º de maio, SN – Centro – Lagoa 
Grande do Maranhão/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas,  por e-mail cpl@lagoa-
grande.ma.gov.br ou na página www.lagoagrandedomaranhao.ma.gov.br. Lagoa 
Grande do Maranhão (MA), 14 de fevereiro de 2022. ANTÔNIO KLEBER CAR-
DOSO DA SILVA. Coordenação Municipal de Administração e Finanças. CPF nº 
783.101.993-68. Portaria nº 014/2021-PMLG-GP

Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA – CEP: 65.360-000

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 008/2022/CCL/PMM. Órgão Realizador: O município de Mon-
ção/MA, através da Prefeitura Municipal de Monção/MA, CNPJ: 06.190.243/0001-16, por meio do Pregoeiro e sua Equipe de 
Apoio, instituída pela Portaria nº 009/2021, torna público aos interessados que, com base legal: Lei n° 10.520/2002, Decreto 
Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, 
Decreto Municipal nº 017/2020 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações, que fará Licitação na 
modalidade Pregão, na forma Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, tendo por objeto Registro de Preços 
para eventual e futura contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada(s) no fornecimento de gás tipo GLP em botijão 
tipo recarga, com entrega parcelada, visando suprir as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de 
Monção - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, através de sessão 
pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação – internet disponível no site: https://www.licitanet.com.br/. 
A realização do certame está prevista para o dia 04 de março de 2022 às 08h00min (oito horas). Edital: O edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados por meio do endereço eletrônico: www.licitanet.com.br, na sede da Prefeitura na Sala da 
Comissão Central de Licitação, situada na Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro, Monção/MA, de segunda a sexta feira 
das 08h às 12h mediante apresentação de mídia gravável, no portal da transparência (http://18.230.158.223/SCPIWEB_PM-
MONCAO/Default.aspx?AcessoIndividual=lnkLicitacoes) e no mural de licitações do Sacop/MA(https://www6.tce.ma.gov.
br/sacop/muralsite/mural.zul) onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Qualquer modificação no Edital será 
divulgada na forma do art. 21, §4º da Lei nº 8.666/93. Monção/MA, 11 de fevereiro de 2022. Kedma Oliveira Nussrala - Se-
cretária Municipal de Finanças e Planejamento.

AVISO DE LICITAÇÃO. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022/CCL/PMM. O município de Monção/MA, através da Pre-
feitura Municipal de Monção, por meio da Comissão Central de Licitação, instituída pela Portaria nº 008/2021, torna público 
aos interessados que, com base na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, que realizará licitação na modalidade CHAMADA 
PÚBLICA Nº 01/2022, aberta através do Processo Administrativo especificado, para Credenciamento de Grupos Formais e 
Informais de Agricultores Familiares, Empreendedores Familiares Rurais ou suas Organizações e Fornecedores Individuais, 
detentores de DAP Física ou Jurídica, de abrangência local, interessados no Fornecimento de Gêneros Alimentícios perecíveis 
destinados ao atendimento da clientela beneficiária do PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, com fundamento 
no caput do art. 24 da Lei nº 8.666/93, do art. 14 da Lei nº 11.947/09, na Resolução nº 38/FNDE e demais normas. Abertura 
dos envelopes: dia 08 de março de 2021 às 08h00min (oito horas). Local para entrega dos envelopes: Sala da Licitação na 
Prefeitura Municipal, situada Praça Pres. Kennedy, s/n, Centro, Monção. O Edital e seus anexos estão à disposição dos inte-
ressados na sede da Prefeitura na Sala da Comissão Central de Licitação, situada na Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro, 
Monção/MA, de segunda a sexta feira das 08h às 12h mediante apresentação de mídia gravável, no portal da transparência 
(http://18.230.158.223/SCPIWEB_PMMONCAO/Default.aspx?AcessoIndividual=lnkLicitacoes) e no mural de licitações 
do Sacop/MA(https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul) onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamen-
te. Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do art. 21, §4º da Lei nº 8.666/93. Monção/MA, 11 de fevereiro 
de 2022. Raimunda Bonifácia Barros de Andrade – Secretária Municipal de Educação.

Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA – CEP: 65.360-000

AVISO DE LICITAÇÃO. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022/CCL/PMM. O município de Monção/MA, através da Pre-
feitura Municipal de Monção, por meio da Comissão Central de Licitação, instituída pela Portaria nº 008/2021, torna público 
aos interessados que, com base na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, que realizará licitação na modalidade CHAMADA 
PÚBLICA Nº 01/2022, aberta através do Processo Administrativo especificado, para Credenciamento de Grupos Formais e 
Informais de Agricultores Familiares, Empreendedores Familiares Rurais ou suas Organizações e Fornecedores Individuais, 
detentores de DAP Física ou Jurídica, de abrangência local, interessados no Fornecimento de Gêneros Alimentícios perecíveis 
destinados ao atendimento da clientela beneficiária do PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, com fundamento 
no caput do art. 24 da Lei nº 8.666/93, do art. 14 da Lei nº 11.947/09, na Resolução nº 38/FNDE e demais normas. Abertura 
dos envelopes: dia 08 de março de 2021 às 08h00min (oito horas). Local para entrega dos envelopes: Sala da Licitação na 
Prefeitura Municipal, situada Praça Pres. Kennedy, s/n, Centro, Monção. O Edital e seus anexos estão à disposição dos inte-
ressados na sede da Prefeitura na Sala da Comissão Central de Licitação, situada na Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro, 
Monção/MA, de segunda a sexta feira das 08h às 12h mediante apresentação de mídia gravável, no portal da transparência 
(http://18.230.158.223/SCPIWEB_PMMONCAO/Default.aspx?AcessoIndividual=lnkLicitacoes) e no mural de licitações 
do Sacop/MA(https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul) onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamen-
te. Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do art. 21, §4º da Lei nº 8.666/93. Monção/MA, 11 de fevereiro 
de 2022. Raimunda Bonifácia Barros de Andrade – Secretária Municipal de Educação.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022. O Município de Lago da Pedra 
(MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL avisa aos interessados que fará realizar 
Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Tomada de Preço. Tipo de licitação: me-
nor preço global, que será regida pela Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA VISANDO 
A RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E/OU JUDICIAL JUNTO 
AO FISCO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MUNICÍPIO DE LAGO DA 
PEDRA/MA. ABERTURA: 03 de março de 2022, às 09h30min (nove e trinta), no Setor de Licitação 
da Prefeitura Municipal de Lago da Pedra - MA, situado na Rua Mendes Fonseca, 222 – Centro – Lago 
da Pedra/MA, onde serão recebidos e abertos os envelopes de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA. 
Participarão da Licitação todas as firmas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos 
mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos, perante a Comissão Per-
manente de Licitação. Maiores informações poderão ser obtidas no site da Prefeitura (https://www.la-
godapedra.ma.gov.br/), no SACOP do TCE/MA: (https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.
zul) e também nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de 
LAGO DA PEDRA - MA, onde poderão ser consultados e obtidos o Edital e seus anexos gratuitamente 
desde que seja em mídia, podendo ainda ser disponibilizado através do e-mail: cpllagodapedra@gmail.
com, Lago da Pedra - MA, 10 de fevereiro de 2022. Sabrina Santos de Araújo - Presidente da CPL.  

ATO EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ATO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

  O Sindicato dos(as) Pescadores(as) Profissionais, Artesanais, Aquicultores (as), 
Marisqueiros(as), Criadores(as) de Peixe, Marisco e Trabalhadores(as) na Pesca do Município 
de BARRERINHAS/MA – SINPESBA - CNPJ nº 08.927.049/0001-04, por seu Presidente: Sr. 
ADMILTON CASTRO NEVES, convoca todos os membros da categoria profissional dos trabalha-
dores(as) em pesca, criação artesanal de peixe e marisco, tecelões(ãs) artesanais de materiais 
de pesca, pescadores(as) artesanais, aquicultores(as), marisqueiros(as) e trabalhadores(as) na 
pesca compreendendo os que exercem atividades como assalariados e assalariadas, permanen-
tes ou eventuais, na pesca, aquicultura e maricultura, independentemente da natureza do órgão 
empregador, bem como pescadores(as), aquicultores(as), marisqueiros(as) criadores(as) de pei-
xe e marisco e trabalhadores(as) na pesca  que exerçam a atividade econômica objeto de classe, 
individual, em parceria ou regime de economia familiar, assim entendido o trabalho dos mem-
bros da mesma família, executando em condições de mutua dependência e colaboração, com 
a ajuda eventual de terceiros do município de BARRERINHAS no Estado do Maranhão, para 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 19 de Março de 2022, 
na própria Sede da Entidade, com endereço na Travessa cazuza ramos, n 05, bairro Cruzeiro, 
barreirinhas. 65.590-000, com início às 08:00 horas, em primeira convocação e em segunda 
convocação as 8:30 horas, para tratar da seguinte ordem do dia: 1 – Ratificação da Fundação 
do Sindicato dos(as) Pescadores(as) Profissionais, Artesanais, Aquicultores (as), Marisquei-
ros(as), Criadores(as) de Peixe, Marisco e Trabalhadores(as) na Pesca do Município de BAR-
RERINHAS/MA – SINPESBA - CNPJ nº 08.927.049/0001-04 para representação da categoria 
profissional dos trabalhadores(as) em pesca, criação artesanal de peixe e marisco, tecelões(ãs) 
artesanais de materiais de pesca, pescadores(as) artesanais, aquicultores(as), marisqueiros(as) 
e trabalhadores(as) na pesca compreendendo os que exercem atividades assalariados e assala-
riadas, permanentes ou eventuais, na pesca, aquicultura e maricultura, independentemente da 
natureza do órgão empregador, bem como pescadores(as), aquicultores (as), marisqueiros(as) 
criadores(as) de peixe e marisco e trabalhadores(as) na pesca  que exerçam a atividade econô-
mica objeto de classe, individual, em parceria ou regime de economia familiar, assim entendido 
o trabalho dos membros da mesma família, executando em condições de mutua dependência e 
colaboração, com a ajuda eventual de terceiros do município de BARRERINHAS no Estado do 
Maranhão; 2 – Ratificação da Diretoria e Conselho Fiscal; 3 – Alteração do Estatuto.  

 BARRERINHAS /MA, 10 DE FEVEREIRO DE 2022.

PRESIDENTE - ADMILTON CASTRO NEVES

ATO EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ATO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

O Sindicato dos(as) Pescadores(as) Profissionais, Artesanais, Aquicultores (as), Marisqueiros(as), 
Criadores(as) de Peixe, Marisco e Trabalhadores(as) na Pesca do Município de SÃO BENTO/MA 
– SINPESAB - CNPJ nº 13.485.211/0001-03, por seu Presidente: Sra. PATRÍCIA CRISTINA PRAZERES 
TELES, convoca todos os membros da categoria profissional dos trabalhadores(as) em pesca, criação 
artesanal de peixe e marisco, tecelões(ãs) artesanais de materiais de pesca, pescadores(as) artesanais, 
aquicultores(as), marisqueiros(as) e trabalhadores(as) na pesca compreendendo os que exercem ativi-
dades como assalariados e assalariadas, permanentes ou eventuais, na pesca, aquicultura e maricultura, 
independentemente da natureza do órgão empregador, bem como pescadores(as), aquicultores(as), 
marisqueiros(as) criadores(as) de peixe e marisco e trabalhadores(as) na pesca  que exerçam a ati-
vidade econômica objeto de classe, individual, em parceria ou regime de economia familiar, assim 
entendido o trabalho dos membros da mesma família, executando em condições de mutua depen-
dência e colaboração, com a ajuda eventual de terceiros do município de SÃO BENTO no Estado do 
Maranhão, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 19 de Março 
de 2022, na própria Sede da Entidade, Rua Carneiro de Freitas , n. 438, centro, São Bento/MA, Cep 
nº 65.235-970, com início às 08:00 horas, em primeira convocação e em segunda convocação as 
8:30 horas, para tratar da seguinte ordem do dia: 1 – Ratificação da Fundação do Sindicato dos(as) 
Pescadores(as) Profissionais, Artesanais, Aquicultores (as), Marisqueiros(as), Criadores(as) de Peixe, 
Marisco e Trabalhadores(as) na Pesca do Município de SÃO BENTO/MA – SINPESAB - CNPJ nº 
13.485.211/0001-03,  para representação da categoria profissional dos trabalhadores(as) em pesca, 
criação artesanal de peixe e marisco, tecelões(ãs) artesanais de materiais de pesca, pescadores(as) 
artesanais, aquicultores(as), marisqueiros(as) e trabalhadores(as) na pesca compreendendo os que 
exercem atividades assalariados e assalariadas, permanentes ou eventuais, na pesca, aquicultura e ma-
ricultura, independentemente da natureza do órgão empregador, bem como pescadores(as), aquiculto-
res (as), marisqueiros(as) criadores(as) de peixe e marisco e trabalhadores(as) na pesca  que exerçam a 
atividade econômica objeto de classe, individual, em parceria ou regime de economia familiar, assim 
entendido o trabalho dos membros da mesma família, executando em condições de mutua dependência 
e colaboração, com a ajuda eventual de terceiros do município de SÃO BENTO no Estado do Mara-
nhão; 2 – Ratificação da Diretoria e Conselho Fiscal; 3 – Alteração do Estatuto.  

SÃO BENTO/MA, 10 DE FEVEREIRO DE 2022.

PRESIDENTE - PATRÍCIA CRISTINA PRAZERES TELES

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022. A Prefeitura Municipal de Mirinzal – MA, torna pú-
blico aos interessados que no dia 08 de Março de 2022 às 08:00 (oito horas), realizará 
licitação na modalidade Tomada de preços, tipo menor preço global, tendo por objeto a 
Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Assessoria Administrativa e acom-
panhamento do fato gerador, hipótese de incidência, processo administrativo fiscal, fiscali-
zação, cobrança, elaboração de leis tributárias, pareceres, resoluções, instruções normati-
vas, tributação incidentes sobre folha de pagamento (contribuição previdenciária patrona) 
promoção de defesas administrativas junto à Receita Federal do Brasil para o Município 
de Mirinzal/MA. O Edital se encontra a disposição dos interessados onde poderão ser 
consultados e retirados gratuitamente na sala da Comissão de Licitação, situada na Ave-
nida Pedro Almeida Júnior, nº 466, Centro, Mirinzal – MA – CEP: 65.265-000, CNPJ Nº 
06.342.240/0001-50, das 08:00 às 12:00 Horas. Informações complementares diretamen-
te na Comissão Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e suas 
alterações e demais normas constantes no Edital. Mais informações: cpl.mirinzal@gmail.
com. Mirinzal - MA, em 14 de Fevereiro de 2022. Claudio Santos Almeida – Secretario 
Municipal de Planejamento e Finanças.

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022. A Prefeitura Municipal de Mirinzal – MA, torna público aos interessa-
dos que no dia 08 de Março de 2022 às 14:00 (quatorze horas), realizará licitação na modalidade Tomada 
de preços, tipo menor preço global, tendo por objeto a Contratação de empresa especializada na Prestação 
dos serviços de assessoria em gestão de pessoas, compreendendo orientações, alimentação dos sistemas, 
providenciar informações e produzir documentos necessários para alimentação de sistemas eletrônicos, pro-
cedendo a gravação em meio eletrônico e processando diretamente de suas instalações em face da precária 
qualidade dos serviços ofertados pelos provedores de internet de Mirinzal/MA, sempre que solicitado, com-
parecer às reuniões dos Conselhos Municipais, suporte administrativo no tocante às exigências legais das 
normas da STN, TCE, TCU, colaborar com a Controladoria Interna do Município na observância do limite de 
despesas com pessoal, e, com a Procuradoria-Geral do Município, subsidiando com informações, demonstra-
tivos e memoriais necessários à eventuais medidas judiciais ou para subsidiar informações solicitadas por 
órgãos do Ministério Público e outros para o Município de Mirinzal/MA. O Edital se encontra a disposição 
dos interessados onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente na sala da Comissão de Licitação, 
situada na Avenida Pedro Almeida Júnior, nº 466, Centro, Mirinzal – MA – CEP: 65.265-000, CNPJ Nº 
06.342.240/0001-50, das 08:00 às 12:00 Horas. Informações complementares diretamente na Comissão 
Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e demais normas 
constantes no Edital. Mais informações: cpl.mirinzal@gmail.com. Mirinzal - MA, em 14 de Fevereiro de 2022. 
Claudio Santos Almeida – Secretario Municipal de Planejamento e Finanças.

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL E DE ADIAMENTO DE SESSÃO 
PÚBLICA. CONCORRÊNCIA No 001/2022 - CEL/TCE/MA. O Tribunal de 
Contas do Estado do Maranhão – TCE/MA, através de Comissão Especial de Li-
citação, criada pela Portaria nº 868, de 01/12/2021, torna público para ciência dos 
interessados, em cumprimento ao Art. 21, §2º, inciso II, alínea a e §4º, todos da 
lei 8.666/1993, a republicação por motivo de retificação do Edital da CONCOR-
RÊNCIA nº 001/2022-CEL/TCE/MA, do TIPO MENOR PREÇO, no REGIME 
DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, cujo objeto é a contratação de em-
presa especializada na prestação de Serviços de Manutenção Predial de caráter 
preventivo e corretivo, abrangendo as áreas internas e externas nas edificações 
prediais do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão – TCE-MA, em virtude da 
exclusão do quantitativo indevidamente exigido no Anexo I do Edital – Projeto 
Básico, Item 11.2 e no Item 7.4.3.2 do Edital no que se refere ao revestimento 
cerâmico/porcelanato e/ou piso cerâmico/porcelanato. A data de abertura da ses-
são pública da Concorrência nº 001/2022- CEL/TCE/MA foi adiada para o dia 
22/03/2022, às 10h (horário de Brasília), a ser realizada nas dependências 
da ESCEX – Escola Superior de Controle Externo do Tribunal de Contas 
do Estado do Maranhão - TCE-MA, localizado na Av. Carlos Cunha, s/nº 
– Calhau, nesta Capital. O edital e seus respectivos anexos poderá ser obtido 
no endereço eletrônico: www.tcema.tc.br, ou na sede do TCE/MA localizado no 
endereço supracitado, onde poderá ser consultado ou obtido gratuitamente me-
diante uso de dispositivo de armazenamento eletrônico (pendrive etc) ou obti-
do cópia mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) 
através de Documentação de Arrecadação de Receita do Estado – DARE, código 
416 da receita, nos Bancos credenciados. INFORMAÇÕES: pelos telefones (98) 
2016-6006/2016-6087/2016-6089, das 08h às 14h (horário local) ou pelo e-mail 
cl@tce.ma.gov.br. São Luís-MA, 14 de fevereiro de 2022. Iuri Santos Sousa. 
Presidente da Comissão Especial de Licitação.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

CNPJ Nº 06.933.519/0001-09

AVISOS DE SUSPENSÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna 
público aos interessados que, em caráter excepcional e tendo em vista a Impugnação ao Edital 
do Pregão Eletrônico n°. 007/2022, objetivando a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) 
para prestação de serviços de instalação, desinstalação, manutenção Preventiva e Corretiva dos 
Equipamentos de Ar-Condicionado tipo Split, incluindo o fornecimento de material e peças de 
reposição quando for necessário, visando atender às necessidades desta Administração Pública 
Municipal, e, considerando a necessidade de analisar os questionamentos aventados nesta 
impugnação e eventualmente, promover modificações no Edital, decide suspender “sine die”, a 
referida licitação. O Município comunicará aos interessados quanto a eventuais retificações ao edital 
e nova data da sessão pública. Esclarecimentos adicionais no endereço supra e/ou pelo telefone 
(0**99) 3646-1112.

Lima Campos (MA), 11 de fevereiro de 2022.
Lisia Wadna Moreira Melo Vieira

Secretária Municipal de Administração e Finanças
Decreto n° 011/2021.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

CNPJ Nº 06.933.519/0001-09

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2022.

REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS, Estado do Maranhão, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, 
torna público o adiamento da sessão do Pregão Eletrônico n° 009/2022, do tipo menor preço, objetivando 
a eventual contratação de Pessoa(s) Jurídica(s) para o fornecimento de próteses dentárias, de interesse 
da Secretaria Municipal de Saúde. Informamos que o certame será adiado, passando a vigorar os 
seguintes prazos: ABERTURA: 02 de março de 2022 às 09:00 horas. (horário de Brasília), no site: www.
portaldecompraspublicas.com.br. Informamos que o presente adiamento se deu em virtude da ausência de 
publicação do aviso de licitação em jornal de grande circulação, devido a problemas técnicos quando do envio 
da matéria ao respecitivo jornal. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço 
Av. JK, s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito 
horas) às 12:00hs (doze horas), no endereço eletrônico deste poder executivo (www.limacampos.ma.gov.
br), e no site www.portaldecompraspublicas.com.br, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. 
Esclarecimentos adicionais no endereço supra e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.

Lima Campos – MA, 11 de fevereiro de 2022.

LIDIANE DE SÁ CURVINA
Secretária Municipal de Saúde

Decreto nº 010/2021

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 003/2022. REGISTRO DE PRE-
ÇOS. O MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, atra-
vés da Coordenação Municipal de Administração e Finanças, torna público que fará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, 
Decreto nº 10.024/2019 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Seleção de proposta 
mais vantajosa para registro de preços objetivando eventual e futura contratação de empre-
sa especializada na prestação de serviços de locação de impressoras e recarga de toner, para 
atender as necessidades do município de Lagoa Grande do Maranhão (MA). ABERTURA: 03 
de março de 2022 às 10:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à 
disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. 1º de maio, 
SN – Centro – Lagoa Grande do Maranhão/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço 
eletrônico  www.portaldecompraspublicas.com.br . por e-mail cpl@lagoagrande.ma.gov.br ou 
na página www.lagoagrandedomaranhao.ma.gov.br. Lagoa Grande do Maranhão (MA), 14 de 
fevereiro de 2022. ANTÔNIO KLEBER CARDOSO DA SILVA. Coordenação Municipal de 
Administração e Finanças. CPF nº 783.101.993-68. Portaria nº 014/2021-PMLG-GP

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 02/2022 – UFMA. 
Objeto: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para prestação 
de serviços de limpeza e conservação, de natureza continuada e com dedicação 
exclusiva de mão de obra, na Universidade Federal do Maranhão - UFMA.
Dia: 21/02/2022 Horário: 10:00h - horário de Brasília
Local: www.gov.br/compras/pt-br.
Valor Global: R$ 15.597.117,85
O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal de Compras 
do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço www.gov.br/compras/
pt-br. Podendo, alternativamente, ser consultado no endereço eletrônico 
https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/.

São Luís, 09 de Fevereiro de 2022
VITOR DAVI BARROS DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 – O Município 
de Formosa da Serra Negra do Maranhão - MA, torna público aos interessados que, com base 
na Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, fará realizar às 08h00min (oito horas) do dia 25 de fevereiro de 2022, licitação 
na modalidade Pregão Presencial nº 005/2022, do tipo menor preço global, tendo por objeto a 
Contratação de consultoria jurídica nas áreas de licitações e contratos, de interesse da Prefei-
tura Municipal de Formosa da Serra Negra – MA. A presente licitação será realizada na Sala 
da Comissão Permanente de Licitação no Prédio da Prefeitura Municipal de Formosa da Serra 
Negra. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço da CPL, de 2ª a 
6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas, ou através do e-mail cpl-formosadaserranegra@
hotmail.com, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente, bem como consultados 
através do SACOP e portal da transparência deste órgão. Qualquer modificação no Edital será 
divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93. Pedidos de esclarecimentos deverão ser 
protocolados na CPL ou encaminhados no e-mail informado. Formosa da Serra Negra - MA, 
15 de fevereiro de 2022. Ricardo Pontes Sales. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE
RUA DO COMERCIO, 3- CENTRO- CACHOEIRA GRANDE

CNPJ: 01.612.624/0001-22

Aviso de PREGÃO ELETRÔNICO N º 001/2022-SPR. A Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande/ 
MA, através da Secretária Municipal de Educação por força do Decreto 005/2021, torna público 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de junho 
de 2012, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, decreto municipal 009/2021, Licitação na modalidade Pregão na sua 
forma Eletrônica, do tipo menor preço por item. Objeto: Registro de preços para futura e eventual 
aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender o Programa Nacional 
de Alimentação Escolar – PNAE do Município de Cachoeira Grande/MA. A realização da sessão 
será no dia 04 de março de 2022- às 09h00 no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.
com.br. O Edital completo está disponível para consulta e retirada nos endereços eletrônicos: www.
portaldecompraspublicas.com.br e www.cachoeiragrande.ma.gov.br. Maiores informações poderão 
ser obtidas pelo e-mail cplcgma@hotmail.com, 15/02/2022, Hugo Bispo de Jesus Neto, Secretaria 
Municipal de Educação.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SESC/MA Nº 22/0001-PG 

 

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, Departamento Regional no Maranhão, 
comunica aos interessados que realizará Pregão Eletrônico, do tipo MENOR 
PREÇO POR LOTE, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na 
confecção de fardamentos, a serem utilizados pelos alunos da educação 
infantil, educação de jovens e adultos e de professores das Unidades 
Operacionais do Sesc Caxias, Sesc Itapecuru e Sesc Deodoro, pelo período de 
12 (doze) meses. O prazo para recebimento das propostas é até às 14h do dia 
07/03/2022 no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br. O Edital e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados nos endereços eletrônicos: 
www.licitacoes-e.com.br e www.sescma.com.br – Licitações. 

 
São Luís - MA, 07 de fevereiro de 2022. 

 
Rutineia Amaral Monteiro  

Diretora Regional 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2022. REGISTRO DE PRE-
ÇOS. O MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, 
através da Secretaria Municipal de Transporte e Obras, torna público que fará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, 
Decreto nº 10.024/2019 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Seleção de proposta 
mais vantajosa para registro de preços objetivando eventual e futura contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de locação de Máquinas Pesadas, para atender as ne-
cessidades do município de Lagoa Grande do Maranhão (MA). ABERTURA: 03 de março de 
2022 às 14:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 
interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. 1º de maio, SN – Centro 
– Lagoa Grande do Maranhão/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico  
www.portaldecompraspublicas.com.br . por e-mail cpl@lagoagrande.ma.gov.br ou na página 
www.lagoagrandedomaranhao.ma.gov.br. Lagoa Grande do Maranhão (MA), 14 de fevereiro 
de 2022. Kleber Gonçalves. Secretaria Municipal de Transporte e Obras. CPF nº 47636688387
Portaria nº 017/2021 – PMLG-GP.

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

São Luís, 11 de fevereiro de 2022
Marcelo de Abreu de Farias Costa

Pregoeiro da ALEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº  006/2022-CPL/AL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1588/2021-AL 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO – ALEMA 
torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, no dia 25 
de fevereiro às 09:30h, pelo sitio www.comprasnet.gov.br para “Contratação dos 
serviços de empresa especializada na locação de Rádios HT – Transceptor 
Portátil, contendo licença e homologação pela ANATEL, com fim de ser utilizado 
pelo Gabinete Militar da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão”. O 
edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sítios 
www.gov.br/compras/pt-br (aba consultas, posteriormente em pregões 
agendados) e www.al.ma.leg.br (na aba gestão, depois em Licitações e por último 
clique em pregões) podendo ainda ser adquirido gratuitamente na CPL/ALEMA, 
através da apresentação de dispositivo de armazenagem eletrônica (cd, pen drive, 
etc.), durante os dias úteis, das 08:00 às 14:00 horas.

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3023/0222 - 1° Leilão e nº 3024/0222 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público 
aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do 
anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) 
em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da CAIXA. O 
Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso 
de Venda, estará à disposição dos interessados de 04/03/2022 até 13/03/2022, no primeiro 
leilão, e de 18/03/2022 até 28/03/2022, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências 
da CAIXA nos estados AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PE, PI, PR, RJ, RN, 
RO, RR, RS, SC, SE e TO e no escritório do leiloeiro, Sr. FABIO MARLON MACHADO, no 
endereço Avenida Euclides da Cunha, 389, apto 204 Centro - Maravilha/SC, CEP: 89874-000, 
telefones (49) 3198-1350 / 99804-9974. Atendimento no horário de segunda a sexta das 
08h00 às 11h45min – 13h30min às 18h00 (Site: www.machadoleiloeiro.com.br). (O Edital 
estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/ximoveis). O 1° Leilão realizar-se-á no 
dia 14/03/2022, às 13h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 
2° Leilão no dia 29/03/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do 
leiloeiro, no endereço www.machadoleiloeiro.com.br).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

MISSA DE SETIMO DIA 
GUILHERMINA CORTEZ MELO

CONVITE
OS FAMILIARES DO SAUDOSA GUILHERMINA CORTEZ MELO, 
CONVIDAM PARENTES E AMIGOS PARA A MISSA DE SÉTIMO 
DIA, A REALIZAR-SE NO DIA 15.02.2022 (TERÇA-FEIRA ) ÀS 
19.00H NA IGREJA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS (SÃO FRAN-
CISCO) AGRADECEMOS A TODOS QUE COMPARECEREM A 
ESTE ATO DE FÉ E SOLIDARIEDADE CRISTÃ. 
 

AVISO  PARA JORNAL
FAVOR PUBLICAR TERÇA-FEIRA  DIA 15.02.202

Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA – CEP: 65.360-000

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 006/2022/CCL/PMM. Órgão Realizador: O município de Mon-
ção/MA, através da Prefeitura Municipal de Monção/MA, CNPJ: 06.190.243/0001-16, por meio do Pregoeiro e sua Equipe de 
Apoio, instituída pela Portaria nº 009/2021, torna público aos interessados que, com base legal: Lei n° 10.520/2002, Decreto 
Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, De-
creto Municipal nº 017/2020 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações, que fará Licitação na modalidade 
Pregão, na forma Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, tendo por objeto Registro de Preços para eventual e futura 
contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada(s) para prestação de serviços em transporte escolar sob o regime de locação de 
veículos terrestre, para as demandas do transporte escolar de alunos da rede de ensino do município, visando atender as necessi-
dades da Secretaria Municipal de Educação de Monção - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos, através de sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação – internet disponível 
no site: https://www.licitanet.com.br/. A realização do certame está prevista para o dia 03 de março de 2022 às 08h00min (oito 
horas). Edital: O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por meio do endereço eletrônico: www.licitanet.
com.br, na sede da Prefeitura na Sala da Comissão Central de Licitação, situada na Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro, 
Monção/MA, de segunda a sexta feira das 08h às 12h mediante apresentação de mídia gravável, no portal da transparência 
(http://18.230.158.223/SCPIWEB_PMMONCAO/Default.aspx?AcessoIndividual=lnkLicitacoes) e no mural de licitações do 
Sacop/MA(https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul) onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. 
Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do art. 21, §4º da Lei nº 8.666/93. Monção/MA, 11 de fevereiro de 
2022. Raimunda Bonifácia Barros de Andrade - Secretária Municipal de Educação.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 007/2022/CCL/PMM. Órgão Realizador: O município de Mon-
ção/MA, através da Prefeitura Municipal de Monção/MA, CNPJ: 06.190.243/0001-16, por meio do Pregoeiro e sua Equipe de 
Apoio, instituída pela Portaria nº 009/2021, torna público aos interessados que, com base legal: Lei n° 10.520/2002, Decreto 
Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, De-
creto Municipal nº 017/2020 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações, que fará Licitação na modalidade 
Pregão, na forma Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, tendo por objeto Registro de Preços para eventual e futura 
contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada(s) na prestação de serviços em locação de veículos automotores, para atender 
as necessidades das diversas Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Monção - MA, conforme condições, quantida-
des e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, através de sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia 
da informação – internet disponível no site: https://www.licitanet.com.br/. A realização do certame está prevista para o dia 03 de 
março de 2022 às 14h00min (catorze horas). Edital: O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por meio do en-
dereço eletrônico: www.licitanet.com.br, na sede da Prefeitura na Sala da Comissão Central de Licitação, situada na Praça Pre-
sidente Kennedy, s/nº, Centro, Monção/MA, de segunda a sexta feira das 08h às 12h mediante apresentação de mídia gravável, 
no portal da transparência (http://18.230.158.223/SCPIWEB_PMMONCAO/Default.aspx?AcessoIndividual=lnkLicitacoes) e 
no mural de licitações do Sacop/MA(https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul) onde poderão ser consultados ou 
obtidos gratuitamente. Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do art. 21, §4º da Lei nº 8.666/93. Monção/MA, 

Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA – CEP: 65.360-000

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 007/2022/CCL/PMM. Órgão Realizador: O município de Mon-
ção/MA, através da Prefeitura Municipal de Monção/MA, CNPJ: 06.190.243/0001-16, por meio do Pregoeiro e sua Equipe de 
Apoio, instituída pela Portaria nº 009/2021, torna público aos interessados que, com base legal: Lei n° 10.520/2002, Decreto 
Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, 
Decreto Municipal nº 017/2020 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações, que fará Licitação na 
modalidade Pregão, na forma Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, tendo por objeto Registro de Preços 
para eventual e futura contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada(s) na prestação de serviços em locação de veículos 
automotores, para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Monção - MA, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, através de sessão pública on-line por 
meio de recursos de tecnologia da informação – internet disponível no site: https://www.licitanet.com.br/. A realização do 
certame está prevista para o dia 03 de março de 2022 às 14h00min (catorze horas). Edital: O edital e seus anexos estão à dis-
posição dos interessados por meio do endereço eletrônico: www.licitanet.com.br, na sede da Prefeitura na Sala da Comissão 
Central de Licitação, situada na Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro, Monção/MA, de segunda a sexta feira das 08h às 
12h mediante apresentação de mídia gravável, no portal da transparência (http://18.230.158.223/SCPIWEB_PMMONCAO/
Default.aspx?AcessoIndividual=lnkLicitacoes) e no mural de licitações do Sacop/MA(https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/
muralsite/mural.zul) onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Qualquer modificação no Edital será divulgada 
na forma do art. 21, §4º da Lei nº 8.666/93. Monção/MA, 11 de fevereiro de 2022. Kedma Oliveira Nussrala - Secretária 
Municipal de Finanças e Planejamento.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 008/2022/CCL/PMM. Órgão Realizador: O município de Mon-
ção/MA, através da Prefeitura Municipal de Monção/MA, CNPJ: 06.190.243/0001-16, por meio do Pregoeiro e sua Equipe de 
Apoio, instituída pela Portaria nº 009/2021, torna público aos interessados que, com base legal: Lei n° 10.520/2002, Decreto 
Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, 
Decreto Municipal nº 017/2020 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações, que fará Licitação na 
modalidade Pregão, na forma Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, tendo por objeto Registro de Preços 
para eventual e futura contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada(s) no fornecimento de gás tipo GLP em botijão 
tipo recarga, com entrega parcelada, visando suprir as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de 
Monção - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, através de sessão 
pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação – internet disponível no site: https://www.licitanet.com.br/. 
A realização do certame está prevista para o dia 04 de março de 2022 às 08h00min (oito horas). Edital: O edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados por meio do endereço eletrônico: www.licitanet.com.br, na sede da Prefeitura na Sala da 
Comissão Central de Licitação, situada na Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro, Monção/MA, de segunda a sexta feira 
das 08h às 12h mediante apresentação de mídia gravável, no portal da transparência (http://18.230.158.223/SCPIWEB_PM-
MONCAO/Default.aspx?AcessoIndividual=lnkLicitacoes) e no mural de licitações do Sacop/MA(https://www6.tce.ma.gov.
br/sacop/muralsite/mural.zul) onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Qualquer modificação no Edital será 
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