
São Luís, segunda-feira, 1 de agosto de 2022

GERAL 5

UFV BR XXVI EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.
CNPJ 38.230.133/0001-27

Concessão de Licença. Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos - SMARH de Balsas, processo nº 42935/2021, a Licença Única 
Ambiental (LUM) nº 001/2022 para a implantação e operação de um sistema de geração 
de energia solar fotovoltaica, localizado na Fazenda Paraíso, Zona Rural, Balsas/MA, com 
validade de 24 meses.

EDITAL DE INTIMAÇÃO 

Pelo presente Edital, e, por estarem em iugar incerto e não sabido, ficam os abaixo relacionados, intimados 
para ciência, que nos termos do Art. 26 da Lei n° 9514/97; Poderá ser consolidada em nome do fiduciário, os 
imóveis onerados fiduciariamente por estes, em razão dos contratos também relacionados abaixo. Pelo que 
por este, também ficam cientes, que á partir da publicação deste, tem um prazo de 15 dias, para querendo, 
purgarem o débito, e, evitarem a consolidação de suas propriedades, em nome do fiduciário. Cuja purgação, 
nos seguintes locais, e, endereços indicados: Agencia ITAÚ: Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 
100, Torres Olavo Setúbal, São Paulo - SP, OU, CARTÓRIO 1° OFICIO EXTRAJUDICIAL: Avenida Paulo 
Ramos, 430, Centro, 65.630-140, Timon-MA. 1 - Luciana de Oliveira Correia - Contrato n° 10150824606 - 
endereço: Rua 20, n°211, Quadra 78, Lote 15, Bairro Cidade Nova, Timon-Ma, CEP: 65.633-650. Timon 
(MA) data, 21 de julho de 2022. Dr. Raimundo Lucas de Brito Filho. Escrivão. VALIDE ESTE DOCUMEN-
TO EM www.cartoriosmaranhao.com.br COM O CÓDIGO 2041A170-0D10-11ED-888A-331CD2DEA1AD.

INTIMA: LUCIANA DE OLIVEIRA CORREIA 

Estado do Maranhão - Cartório do 1° Ofício Extrajudicial da Comarca de Timon
Tel (Fax) (0xx99) 3212 - 4499 - e-mail: rluquinha56@hotmail.com Dr. Raimundo Lucas de Brito Filho Titular Fe-
lipe Gustavo Varão Brito de Brito. Substituto. Ruth Maria de Oliveira Substituta | Timon (Ma), 21 de julho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - Mirador/MA

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022-CPL/PMM

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 495/2022-AL 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Mirador, por meio de seu Presidente, Antônio 
Barros Araújo, com fulcro na Tomada de Preços em epígrafe cujo objeto é a contratação de empresa para 
manutenção de sarjeta e meio fio, torna público para conhecimento dos interessados que a sessão de licitação 
no dia 28 de julho de 2022 às 09:00hs localizada na Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - Mirador/
MA fica remarcada para o dia 04 de agosto de 2022 às 09:00hs em razão do feriado da adesão do Maranhão.
O presente Edital esta à disposição dos interessados na Comissão Permanente de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Mirador podendo ainda ser adquiridos GRATUITAMENTE no 
portal da transparência do município por meio do link http://www.transparencia.mirador.ma.gov.br. 

Mirador, 26 de julho de 2022.

Antônio Barros Araújo
Presidente da CPL/PMM

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ 06.116.461/0001-00

AVISOS DE LICITAÇÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. O Município de Anapurus - MA, 
torna público aos interessados que, com base na Lei nº 10.024/2019, 10.520/02, 7.892/2013 e subsidiariamente 
as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 09h00min, (Nove horas),(horário 
de Brasília) do dia 17 de agosto de 2022, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 028/2022, para registro de 
preços, do tipo menor preço por item, tendo por objeto Registro de Preços para Futura serviços de curso 
profissionalizante, conforme descrição no edital para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Assistência Social de Anapurus/MA. Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que preencherem os 
requisitos do Edital. A sessão pública acontecerá pelo site: http://www.licitanet.com.br. O Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizada na Av. João Francisco Monteles, 
nº 2001 – Centro, Anapurus/MA, de segunda-feira à sexta-feira das 08:00 as 12:00 horas. O Edital também pode ser 
adquirido no site http://www.licitanet.com.br. Anapurus/MA, 29 de Julho de 2022.ALMIR LIMA DA SILVA. Pregoeiro.

Objeto: “Registro de Preços para eventual e futura aquisição de materiais permanentes, para atender as 
necessidades das unidades de saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão/SES.”; Abertura: 
12/08/2022, às 10h (horário de Brasília); Local: www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações: 
Comissão Setorial Permanente de Licitação – CSL, localizado na Av. Professor Carlos Cunha, s/n, 
Jaracaty, CEP: 65.076-820, São Luís/MA; E-mail: csl.sesmaranhao@gmail.com e csl@saude.ma.gov.br; 
Fones: (98) 31985558 e 31985559.

São Luís - MA, 22 de julho de 2022
MARCOS MENDES DE LUCENA

Pregoeiro da SES/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022
PROCESSO Nº 125827/2022/SES

Objeto: “Aquisição de materiais permanentes, destinado à reestruturação dos ambientes do Hospital 
Regional Materno Infantil de Imperatriz – HRMI e Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão – 
MACMA, com recursos oriundos da Proposta n° 06023.953000/1200-08-MS. Abertura: 12/08/2022, às 
9h (horário de Brasília); Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal 
(https://www.gov.br/compras/pt-br/). Informações: Comissão Setorial Permanente de Licitação – CSL, 
localizado na Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Jaracaty, CEP: 65.076-820, São Luís/MA; E-mail: 
csl.sesmaranhao@gmail.com; Fones: (98) 31985558/59/60/61.

São Luís - MA, 22 de julho de 2022
CHRISANE OLIVEIRA BARROS

Pregoeira da SES / MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2022
PROCESSO Nº 121382/2022/SES

Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos para atender demandas judiciais expedidas 
contra o Estado do Maranhão, de acordo com os quantitativos e discriminações transcritas no Termo de 
Referência. A Pregoeira Oficial da Secretaria de Estado da Saúde, comunica que a sessão marcada para 
o dia 29/07/2022, às 9h (horário de Brasília) não será realizada, estando SUSPENSA até ulterior 
deliberação; Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal 
(https://www.gov.br/compras/pt-br/); Informações: Comissão Setorial Permanente de Licitação – CSL, 
localizado na Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Jaracaty, CEP: 65.076-820, São Luís/MA; E-mail: 
csl.sesmaranhao@gmail.com; Fones: (98) 31985558 e 31985559.

São Luís - MA, 26 de julho de 2022
CHRISANE OLIVEIRA BARROS

Pregoeira da SES/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022
PROCESSO Nº 127739/2022/SES

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e trinta minutos, na sede da Companhia de Saneamento Ambiental do 
Maranhão – CAEMA, CNPJ nº 06.274.757/0001-50, NIRE nº 21300003711, situada à Rua Silva Jardim, nº. 307 – Centro, CEP 65.020-560, nesta cidade de 
São Luís, capital do estado do Maranhão, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para tratar sobre a seguinte pauta: 1. 
Deliberar sobre Estratégia de longo prazo, conforme disposto no Art. 45, inciso XV, alínea “b”, do Estatuto Social da Companhia; 2. O que mais 
ocorrer. Considerando as restrições decorrentes da pandemia do Coronavírus (Covid-19), registra-se que esta reunião do Conselho de Administração ocorreu 
de forma híbrida, ou seja, presencial e por meio de videoconferência, aplicativo Google Meet. Participaram da presente reunião os conselheiros Roberto Santos 
Matos, Marcos Aurélio Alves Freitas, Marcos Antonio da Silva Grande, Marcos Antonio Silva do Nascimento, Antonio de Jesus Leitão Nunes. Foram convidados 
e também estiveram presentes, Ronaldo Ferreira Braga – Diretor de Gestão Administrativa, Financeira e de Pessoas, Geraldo Demosthenes Siqueira - Chefe 
da Unidade de Planejamento e Políticas Públicas e Durval Nascimento dos Santos – Assistente de Planejamento. Para secretariar os trabalhos, Andréa Ramos
Pereira, respondendo pelo cargo de Secretária do Conselho de Administração. Constituída a mesa e considerando o número legal para deliberações, o 
Presidente do Conselho, Roberto Santos Matos, deu início aos trabalhos declarando instalada a Sessão, sendo efetuada a leitura do Edital de Convocação, 
publicado no Diário Oficial do Estado e no Jornal O Imparcial nos dias 25, 26 e 27 de maio de 2022. Sendo efetuada a leitura do Edital de Convocação: O 
Conselho de Administração da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, convoca os Senhores Conselheiros para participarem da 
Reunião, a ser realizada no dia 31 de maio 2022, às 14h30, na sede social da Companhia, situada a Rua Silva Jardim, nº 307, Centro, na cidade de São Luís, 
estado do Maranhão a fim de deliberarem sobre a seguinte pauta: 1. Deliberar sobre Estratégia de longo prazo, conforme disposto no Art. 45, inciso XV, 
alínea “b”, do Estatuto Social da Companhia; 2. O que mais ocorrer. São Luís, 19 de maio de 2022. Roberto Santos Matos. Presidente do Conselho, 
Marcos Aurélio Alves Freitas. Presidente da CAEMA. Terminada a leitura do Edital de Convocação, o Presidente do Conselho, Roberto Santos Matos deu 
continuidade e colocou para apreciação primeiro item da pauta: 1. Deliberar sobre Estratégia de longo prazo, conforme disposto no Art. 45, inciso XV, 
alínea “b”, do Estatuto Social da Companhia; o Chefe da Unidade de Planejamento e Políticas Públicas – UEP, apresentou o item explicando que no atual 
contexto de mudanças nas legislações exige esforços das empresas públicas de saneamento no sentido de se ajustarem a novas exigências legais e buscarem 
eficiência e alternativas inovadoras para competirem no mercado que se abre para a iniciativa privada. Nesse sentido, é imperioso que as companhias de 
saneamento se ajustem à Lei das Estatais Nº 13.303/2016, que trata do estatuto jurídico da empresa pública e da sociedade de economia mista; bem como à 
Lei Nº 14.026/2020, que atualiza o Marco Legal do Saneamento Básico e entre outras legislações. Esse cenário, agravado pela crise sanitária da pandemia da 
COVID-19, que tem afetado a economia dos países, particularmente, a economia do Brasil e das companhias de saneamento, exige um enfrentamento com 
inovação e adoção de um modelo de gestão estratégica de excelência em função dos desafios financeiros, operacionais, comerciais e de engenharia para o 
alcance das metas de universalização até o ano de 2033. Fez um recorte sobre o contexto do saneamento no Brasil e no Estado do Maranhão, mencionando 
que os dados sugerem que houve uma melhoria no atendimento dos serviços de abastecimento de água e esgoto de 2020 em comparação com 2019 Contudo, 
há necessidade de avanços mais expressivos, principalmente na coleta e tratamento de esgotos visando a universalização do acesso. As ações de prestação 
de serviços de Saneamento Básico constam no PPA 2020-2023 do Governo do Estado. Informou ainda, que em 2021 houve entrega de diversas obras de 
ampliação e melhoria de sistemas de abastecimento de água e esgoto em todo o Estado do Maranhão, as quais possibilitaram a melhoria na qualidade de vida 
da população maranhense. Foram obras inauguradas em São Luís, Imperatriz, Vargem Grande, São Vicente Férrer, Gonçalves Dias, Senador La Rocque, 
Chapadinha, Presidente Dutra, Buriticupu entre outros, compondo um montante de aproximadamente 20 intervenções e R$ 20 milhões de investimento. O 
Mapa Estratégico da CAEMA foi construído com base na metodologia do Balanced Scorecard (BSC), traduzido em português como “Balanço de Indicadores 
de Desempenho”. O Mapa Estratégico apresentado contém: Posicionamento Estratégico, Negócio, Missão, Visão de Futuro, Valores, Perspectivas e Objetivos 
Estratégicos. O Plano de Negócio está ajustado ao disposto no art. 23, § 1º, inciso I da Lei Federal nº 13.303/2016, bem como ao art. 45, inciso XV, alínea “b” 
do Estatuto Social da CAEMA e permite indicar os investimentos programados para o exercício de 2022 relativos a ampliação e melhorias de sistemas de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como o desenvolvimento institucional, traduzidos em programas e compromissos da CAEMA e do 
Governo. O Plano de Metas foi acompanhado mensalmente durante o ano de 2021, de forma a monitorar o desempenho da organização, e consolidar conceitos 
e boas práticas de gestão na Companhia. Este monitoramento, além de facilitar o acompanhamento dos indicadores e resultados da Companhia, também 
contribuem para a união dos setores visando alcançar resultados. Por fim, mencionou que no início de 2022, as metas foram revistas para serem cada vez mais 
assertivas, frente aos desafios do cenário nacional do saneamento básico. Desta forma, a Companhia utilizará cada vez mais de esforços para sua missão, de 
promover o saneamento básico por meio do abastecimento de água e esgotamento sanitário, com sustentabilidade, e visão de ser reconhecida pela eficiência 
na prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário à população maranhense. Após a apresentação foi cedida a palavra aos 
Conselheiros. O Presidente do Conselho, Roberto Santos Matos, teceu algumas considerações, informando que o Maranhão está contratando o Plano 
Estratégico de Longo Prazo do Estado – Maranhão 2050 e que o referido plano será elaborado pela SEPLAN, em conjunto com empresa NATOPLAN e o 
Instituto Maranhense Socioeconômico e Cartográfico. Dando continuidade, informou que foi iniciado as tratativas com a União Europeia no sentido de captação 
de recursos a fundos perdidos, e que posteriormente será agendado uma reunião com a CAEMA para discutir sobre o assunto. Por fim, propôs algumas 
melhorias no Plano Estratégico entre elas que deve ser verificado as viabilidades técnicas e financeiras para averiguar as possibilidades da implementação no 
que foi estipulado pelo plano e também o desdobramento das metas em médio, curto e curtíssimo prazo. O Conselheiro Marcos Antônio Silva do 
Nascimento, iniciou sua fala parabenizando os responsáveis pela construção do documento, entretanto ressaltou que é necessário dá uma celeridade na 
entrega do mesmo, haja a vista que o referido plano deveria ter sido entregue no final do exercício passado. Ademais, solicitou algumas alterações no texto do 
documento. Foi sugerido ao Conselheiro que encaminhe suas contribuições para a Unidade de Planejamento e Políticas Públicas que fará os possíveis ajustes. 
Por último, enfatizou que devido à ausência das informações contábeis que deveriam ter sido encaminhadas para Agência Reguladora Estadual e para Agência 
Nacional de Águas e Saneamento Ambiental - ANA, causou uma fragilidade à empresa diante do marco regulatório. Diante desse fato, ressaltou que 
precisamos unir forças para superar este momento e garantir a manutenção da empresa na prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário. O Conselheiro Marcos Aurélio Alves Freitas, complementou a fala do Conselheiro Marcos Antônio Silva do Nascimento mencionando que a gestão 
anterior deveria ter encaminhado as informações da comprovação da capacidade econômico-financeira, pois mesmo ela não possuindo tais informações não 
a eximi de responder aos questionamentos dentro da temporalidade necessária. Após as discussões, foi aprovado por unanimidade a Estratégia de longo 
prazo conforme, disposto no Art. 45, inciso XV, alínea “b”, do Estatuto Social da Companhia, instituída pela RCA 0006/2022. Passando para o item 2 
O que mais ocorrer, 2.1 O Sr. Marcos Aurélio Alves Freitas, pautou a cerca da prestação de serviço no Município de Imperatriz, informando que foi entregue 
a pauta de defesa da Companhia para a Procuradoria Geral do Estado assim como está aguardando os desdobramentos de outras ações que foram realizadas 
junto ao Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Maranhão, Ministério Público, etc. O Conselheiro Marcos Antônio Silva do Nascimento, 
requereu que o Comitê de Conduta e Integridade – CCI apure responsabilidade sobre o não envio da comprovação da capacidade econômico-financeira, 
solicitado pela Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos – MOB. O Conselheiro Antonio de Jesus Leitão Nunes reiterou o que foi discutido 
na Ata 439ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração que trata da correspondência enviada para os Conselheiros pela Procuradoria Geral da Fazenda 
informando que a Companhia possui débitos inscritos na dívida ativa da União e do FGTS. Ademais, solicitou que a CAEMA tome providências quanto ao 
assunto. O Conselheiro Marcos Aurélio Alves Freitas, informou que a empresa recebeu a notificação e encaminhou a Procuradoria Geral do Estado para as 
devidas tratativas. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho, Roberto Santos Matos, franqueou a palavra aos demais e como dela ninguém fez 
uso, agradeceu a presença de todos, e em seguida, deu por encerrada a reunião, pelo que eu, Andréa Ramos Pereira, respondendo pelo cargo de Secretária 
do Conselho de Administração, fiz lavrar a presente Ata, em livro próprio, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros presentes. 
Roberto Santos Matos, Marcos Aurélio Alves Freitas, Antônio de Jesus Leitão Nunes, Marcos Antônio da Silva Grande e Marcos Antônio Silva do Nascimento. 
Está conforme a original, transcritas no livro próprio nº 006, folhas 179, 179v, 180, 180v, 181, 181v e 182. Esta ATA foi registrada na JUCEMA sob o nº 
20220848068 em 22/07/2022 Protocolo 2200848068, Empresa 21 3 0000371 1. Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA.

ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA

ATA DA 447ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Saúde em Cardiologia 
para atender a demanda da POLICLINICA DO COROADINHO.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Lote.
SITUAÇÃO DA LICITAÇÃO: FICA ADIADA ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO.
Motivo: Conforme solicitação do setor demandante para revisão processual das especificações técnicas.
Local de Realização: Sistema Licitações-e www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. 
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH, localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 
e-mails csl.emserh.ma@gmail.com e/ou vanessaleite.cslemserh@gmail.com, ou pelo telefone (98) 
3235-7333.

São Luís (MA), 29 de julho de 2022
Vanessa Leite Maranhão

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 183/2022 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56.193/2022 – EMSERH

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar designada pelo Secretário de Estado 
da Saúde, por meio da PORTARIA/SES/MA nº 545, de 28 de abril de 2022, publicada no D.O.E. nº 082, 
de 4 de maio de 2022, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 254 da Lei Estadual 
nº 6.107/1994 e art. 256, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, CITA pelo presente Edital, por se 
encontrar em local incerto e não sabido, a servidora LUCILENE DE JESUS PEREIRA DE OLIVEIRA, 
Auxiliar de Serviços Gerais, ID nº 303424-00 (Matrícula nº 62053-00), para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, a partir da publicação deste, apresentar DEFESA ESCRITA nos autos do Processo 
Administrativo Disciplinar nº 92813/2022 (Apensos nº 177336/2018 e 128714/2022), no qual se encontra 
indiciada por suposto abandono de cargo, sendo-lhe facultada vista dos autos na sala do Serviço de 
Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar da Secretaria de Estado da Saúde – SESPAD/SES, 
instalado na Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Jaracaty, CEP: 65076-820, São Luís – MA.

São Luís – MA, 27 de julho de 2022
HEITOR FERREIRA DE CARVALHO
Presidente da Comissão Processante

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SERVIÇO DE SINDICÂNCIA E PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

EDITAL DE CITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022 PROCESSO Nº 0330/2022. A prefeitura municipal de 
Serrano do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, torna público 
para conhecimento dos interessados que na data 11/08/2022, horário 09:00hs, na sede da 
Prefeitura Municipal no endereço Avenida das Palmeiras, s/n, Centro, Serrano do Maranhão-MA, 
fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por item, para 
execução indireta por empreitada por preço unitário, para contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de lavagem e higienização, serviços de borracharia, compreendendo 
consertos/reparos e montagens de pneus dos veículos e máquinas pertencentes a frota do 
município de serrano do maranhão, conforme as condições  estabelecidas neste edital e seus 
anexos. O procedimento licitatório observará as disposições da Lei Federal 10.520/2002, e 
subsidiariamente as Leis Federais nº 8.666/1993 e Leis Complementares nºs 123/2006 e 
alterações posteriores. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no Portal da 
Transparência onde poderá ser consultado e obtido cópia e no endereço supracitado. Serrano do 
Maranhão (MA), 26 de julho de 2022 Jonatas de Castro Costa Secretário Municipal de 
Planejamento e Gestão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03.29/2022. O Município 
de Serrano do Maranhão, através do Secretário de Planejamento e Gestão, torna público para 
conhecimento dos interessados que no dia 17/08/2022, horário 09:00hs, no endereço Av das 
Palmeiras, S/N, Centro, Serrano do Maranhão/MA (Prédio da Prefeitura Municipal), fará realizar 
licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para execução indireta no regime 
de empreitada por preço global, para Contratação de Escritório de Advocacia para prestação de 
serviços técnicos advocatícios, com a finalidade de atuar em defesa dos interesses do Município, 
nas áreas Administrativa, Previdenciária, Cível e Contenciosa no âmbito das Justiças Federal, 
Estadual, Tribunais Superiores e Tribunais de Contas, incluindo os processos já existentes e demais 
serviços de consultoria, conforme as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. O 
procedimento licitatório observará as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, e subsidiariamente, as 
Leis Complementares nºs 123/06, 147/14 e 155/16. O Edital estará disponível na sede da Prefeitura 
Municipal, no endereço Avenida das Plameiras, S/N, Centro, Serrano do Maranhão, onde poderá ser 
consultado gratuitamente ou obtido cópia, mediante pagamento de DAM de forma a cobrir os custos 
com a reprodução do Edital, no portal oficial da Prefeitura Municipal. Serrano do Maranhão, MA, 27 
de julho de 2022. Jonatas de Castro Costa. Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742, Centro, Riachão - MA

CNPJ: 05.282.801/0001
AVISO DE ADIAMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
068.10.05/2022- CPL/PMR. A Prefeitura Municipal de Riachão, estado do Maranhão, com sede na Praça Nossa 
Senhora de Nazaré, n.º 742, Centro, CEP 65.990-000, na forma da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 
e do Decreto nº 10.024/19, através do Pregoeiro Municipal, torna público,  o ADIAMENTO do certame 
PREGÃO ELETRÔNICO para o dia 08 de agosto de 2022 às 14h30min (quatorze horas e trinta minutos) 
no sítio eletrônico do Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC) - www.bnc.org.br. O objeto do certame é o 
registro de preços para eventual e futura contratação de serviços de borracharia, para atender a demanda da 
Prefeitura de Riachão/MA, que tem por critério de julgamento o menor preço por item. Os interessados poderão 
consultar e obter o Edital e seus Anexos gratuitamente através dos endereços eletrônicos do Portal Bolsa Nacional de 
Compras (BNC) - www.bnc.org.br e site oficial da Prefeitura de Riachão/MA http://www.riachao.ma.gov.br. Outras 
informações pelo e-mail cplriachao.ma@gmail.com ou pelo telefone (99) 9 8448-5262 das 09:00 às 12:00 h. Base Legal 
Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. Riachão/MA, 28 de julho de 2022. Walisson Cunha Duarte. Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742, Centro, Riachão - MA

CNPJ: 05.282.801/0001
AVISO DE ADIAMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022. PROCESSO ADMINISTRATI-
VO Nº 072.16.05/2022- CPL/PMR. A Prefeitura Municipal de Riachão, estado do Maranhão, com sede na 
Praça Nossa Senhora de Nazaré, n.º 742, Centro, CEP 65.990-000, na forma da Lei Federal nº 8.666/93, Lei 
Federal 10.520/02 e do Decreto nº 10.024/19, através do Pregoeiro Municipal, torna público, o ADIAMEN-
TO do certame PREGÃO ELETRÔNICO para o dia 08 de agosto de 2022 às 09h00min (nove horas) no 
sítio eletrônico do Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC) - www.bnc.org.br. O objeto do certame é o re-
gistro de preços para eventual e futura aquisição de material esportivo, para atender a demanda da Se-
cretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer da Prefeitura de Riachão/MA, que tem por critério de 
julgamento o menor preço por item. Os interessados poderão consultar e obter o Edital e seus Anexos gra-
tuitamente através dos endereços eletrônicos do Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC) - www.bnc.org.
br e site oficial da Prefeitura de Riachão/MA http://www.riachao.ma.gov.br. Outras informações pelo e-mail 
cplriachao.ma@gmail.com ou pelo telefone (99) 9 8448-5262 das 09h00min às 12h00min. Base Legal Lei nº 
8.666/93 e seus Articulados. Riachão/MA, 28 de julho de 2022. Walisson Cunha Duarte. Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742, Centro, Riachão - MA

CNPJ: 05.282.801/0001
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
104.26.07/2022- CPL/PMR. A Prefeitura Municipal de Riachão, estado do Maranhão, com sede na Praça Nossa 
Senhora de Nazaré, n.º 742, Centro, CEP 65.990-000, na forma da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 
e do Decreto nº 10.024/19, através do Pregoeiro Municipal, torna público, que fará realizar a licitação do 
Pregão Eletrônico n.º 024/2022 no dia 17 de agosto de 2022 às 09h00min (nove horas) no sítio eletrônico do 
Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC) - www.bnc.org.br. O objeto do certame é o registro de preços para futura e 
eventual contratação de empresa na prestação de serviços de exames de imagem com recurso óptico, procedimentos
 em cirurgias oftalmológicas e aquisição de óculos receituário e de proteção, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde, da Prefeitura de Riachão/MA (itens remanescentes do Processo Administrativo n. º 063.26.04/2022 
do Pregão Eletrônico n. º 016/2022), que tem por critério de julgamento o menor preço por item. Os interessados 
poderão consultar e obter o Edital e seus Anexos gratuitamente através dos endereços eletrônicos do Portal Bolsa 
Nacional de Compras (BNC) - www.bnc.org.br e site oficial da Prefeitura de Riachão/MA http://www.riachao.ma.gov.br. 
Outras informações pelo e-mail cplriachao.ma@gmail.com ou pelo telefone (99) 9 8448-5262 das 09:00 às 12:00 h. Base 
Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. Riachão/MA, 28 de julho de 2022.Walisson Cunha Duarte. Pregoeiro Municipal.

ESTADO DO MARANHÃO
 CNPJ: 01.612.533/0001-97

 Praça Carlos Alberto Siqueira Amorim, nº 100, Centro, Turilândia - MA - CEP: 65276-000
AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA Nº 002/2022. O Município de Turilândia (MA), através da 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças, por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Concorrên-
cia. Tipo de licitação: Menor preço Global, que será regida pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Objeto: contratação de empresa para Prestação de Serviços de terceirizados de mão de obra 
temporária em caráter complementar ao Município de Turilândia - MA. ABERTURA: 01 de setembro de 
2022, as 09h:00min (nove horas), na sala da Comissão Permanente de Licitação, situado na Praça Carlos Alberto 
Siqueira Amorim, nº 100 - Centro – Turilândia - MA, onde serão recebidas e abertas a 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 
Permanente de Licitação. Maiores informações poderão ser obtidas no site www.turilandia.ma.gov.br/portal/index.
php/portal-da-transparencia e na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima, no horário das 8:00 
(oito) às 12:00 (doze) horas, de segunda à sexta-feira. Dúvidas e esclarecimentos, e-mail: cplturilandia@gmail.
com. Turilândia - MA, 27 de julho de 2022. Leilson Costa Fonseca – Secretário Municipal Administração e Finanças.

TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022 – CPL
Processo Administrativo Nº 191/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
INTERESSADO: Município de São Raimundo das Mangabeiras - MA.
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para recuperação e melhorias em pontes de madeira no 
Município de São Raimundo das Mangabeiras/MA.
DATA DA SESSÃO: 19/08/2022. 
HORÁRIO: 09h00min (nove) horas.
FONTE DE RECURSOS:  TESOURO.
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na Comissão Permanente de Licitação, em 
dias úteis, de segunda a sexta, das 08h00min às 12h00min, também podendo ser obtido gratuitamente por meio 
digital nesta COMISSÃO, bem como no site da Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras/MA: 
https://saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br, onde poderão ser consultados gratuitamente. Mais Informa-
ções poderão ser consultadas e obtidas através do e-mail: cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br.

São Raimundo das Mangabeiras - MA, 29 de julho de 2022.

Camila Sousa Brito Rocha
 Presidente CPL

                                                DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022-DPE/MA 

A Defensoria Pública do Estado do Maranhão (UASG 453747), através de sua Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, torna público que realizará o Pregão Eletrônico nº 018/2022 na 
forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei 
Complementar Federal nº 123/2006 e demais normas pertinentes a espécie, licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico para aquisição de material permanente, nas condições constantes do Termo de 
Referência - ANEXO I do Edital. Data/Hora abertura do certame: dia 15/agosto/2022 às 09:00h. O 
Edital está disponível nas páginas: www.comprasgovernamentais.gov.br; defensoria.ma.def.br e 
www.tce.ma.gov.br. 

São Luís, 26/07/2022. 
Comissão Permanente de Licitação-DPE/MA.

Nosso papel 
tá on, 

tá impresso, 
todo dia
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