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Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim

AVISO DE LICITAÇÃO.

FOLHA

TREF. MUN. DE VTTÓRIA DO^
MEARIM-MA.

Folha n° \G\

Proc, Adm.: 1304.25452/2021

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N." 012/2021 PROCESSO ADM. N® 1304.25452/2021. APrefeitura Municipal
de Viiória do Mearim/MA, CNPJ: 05.646.807/0001-10, através do seu Pregociro, toma público para conhecimento dos interessados
querealizará nodia24de maio de2021, às 16 horas c 30 minutos, Licitação na modalidade Pregão na forma Eletrônica, com critcrio
de julgamento menor preço, objetivando, o Registro de Preços para contrataçüo de Pcssoa(s) Jurídicasfs) para ExecuçSo dos
sersdços de manutenção preventiva c corretiva da iluminação pública, com mão-de-obra, ferramentas c equipamentos
especializados, deacordo com oscritérios básicos c normas técnicas, deinteresse daSecretaria .Municipal de Infraestrutura e
Scrsiços Urbanos deVitória do Mearim - MA. Conforme detalhamentos constantes no Ane.xo I - Termo deReferência, em sessão

•pública on-line por meio de recursos dc tecnologia da informação - INTERNET através do site wvw.licitanei coni.br . Com
amdaineniação na Lei Federal n"" 10.520/2002, do Decreto Federal n® 10.024/2019, da Lei Complementar n® 123/2006 alterada pela
Lei Complementar 147/2014. esubsidiariameme a Lei n''8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame. OEditai
e seus anexos esiSo à disposição dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual seja www.licitanet.com.br ouainda na
sede da Prefeitura, nasala da Comissão Permanente dc Liciiaçâo-CPL onde poderão serobtidos e consultados gratuitamente mediante
apresentação de mídia gravável (pen-drívc). de 2' a6' feira, das 8h às 13h, no endereço Rua Teodoro Ferreira, Bairro Itapuitapcra,
S/N Vitória do Mearim - M.A, para consulta gratuitamente, disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do
Mearim (htip:/V www vhoriadomcarim.ma.ijov.hrl. no sisiqna do TCE/SACOP AvwAV.tcc mii.gov.hr/sacnnV Vitória do Mearim •
MA. 04 de maio dc 2021. JUSCELINO LEITE DE BRITO JÚNIOR; Secretário Municipal de Administração ePlanejamento

Rua Teodoro Ferreira, Bairro Itapuítapera, S/N Vitória do Mearim —MA
e-mall: cpMcorladomeai1mma202Il^gmaU.com
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Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPI

AMSO DK LICITAÇÃO PRI-GÀO KLF.TRÔNICG N."
012/2021 PROCESSO ADM. N" I30'1.25452/202l. A

Prclcitura Municipal de Vitória do Mearim/MA, CNPJ:
05.646.807/0001-10. através do seu Pregociro. toma público
para conhecimento dos interessados que realizará no dia 24 de
maio de 2021. às 16 horas e 30 ntinuto.s. Licitação na
modalidade Pregão na forma Eletrônica, com critério de
julgamento menor preço, objetivando, o Reglsir» de Preços
para contratação de Pessoa(s) Juríüicas(s) pura Execução
dos serviços de manutenção preventiva c corretiva da
Iluminação pública, com mão-de-obra, ferramentas c
equipamentos especializados, de acordo com os critérios
básicas e normas técnicas, de interesse da Secretaria
Municipal de Infracstrutura c Serviços Urbanos de Vitória
do Mearim • MA. Confbtme detalhamentos constantes no
Anexo I - Termo de Referência, cm sessão pública on-line por
meio de recursos de tecnologia da informação - INTERNET
através do siteAvw^v.licitanet.com.hr. Com Iimdamentação na
LeiFederai n® 10.520/2002, do Decreto Federal n® 10.024/2019,
da Lei Complementar n® 123/2006 alterada pela Lei
Complementar 147/2014. e subsidiárílimente a Lei n®
8.666/1993 c de outras nonnas aplicáveis ao objeto deste
Certame. O Edital e seus anexos e.stão--à disposi^o dos
interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual seja
wwu.licitiinet.coni.br ou ainda na sede da Prefeitura, na" sala.
da Comissão Permanente de Licitaçâo-CPL onde poderâo^sér
obtidos c consultados gratuitamente medíomc apresentà^òidc
mídia gravável (pen-drive). de 2* a 6' feira, das 8hâs Í3li,'.'no
endereço Rua Teodoro Ferreira. Bairro Iiapuítapera, S/N
Vitória do Mearim - MA, para consulta gratuitamente,
disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal de
Vitória do Mearim,(http:// u-ww.viioriadt)mearim.ma'.gov.hr1.'
no sistema do TCE^ACOP (wwAv.tce.nin.flov.hr/sacon).'̂
Vitória do Mearim - MA, 04 dc maio de 202I:'JUSCELINO
LEITE DE BRITO JÚNIOR; Secretário MunicipM>'de
Administraçãoe Planejamento . ' ' "
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SEGUNDA - FEIRA, 10 - MAIO - 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO

MEARIM-MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÀO ELETRÔNICO N.^ 011/2021
PROCESSO ADM. N"3103.6543 /202I. A Prefeitura Municipal de
Vitória do Mearitn/MA, CNPJ: 05.646.807/0001-10, através do seu
Pregoeiro. toma público para conhccitnento dos interessados que
realizará no dia 24 de maio de 2021, às 09 horas c 30 minutos, Li
citação na modalidade Prega© na forma Eletrônica, com critério de
julgamento menor preço, objetivando,o Contrutução de sci^iço dc
manutenção cm micro computadores, instalação c configuração
de servidores dc dados, com visitas ilimitadas pura atender loda.s
a.s Nccrcturias municipais c estruturas da Prefeitura .VIunicipal
dc Vitória do Mcarim - MA. Conforme dctalhnmcnios constantes
no Anexo I - Termo de Referência, em sessào pública on-línc por
mcio dc rccunsos de iccnoíogta da informação- INTERNETatravés
do site wwAv.iicitanet.com.br. Com fundamentação na Lei Eedcral
n" I0.520/2002. do Decreto Federal n"10.024/2019. da Lei Comple
mentar n" 123/2006alterada pela LeiComplementar147/2014,esub-
sidianamcntc a Lei n® 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao
objeto desteCertame. O Edital e seusanexos estãoá disposição dos
interessados por intermédio dc sistema eletrônico, qual seja www.
ltciianci.com.hr ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da ComLssão
Pcmiancniede Licitaçào-CPLonde poderãoser obtidose consultados
gratuitamente mediante apresentação de mídia gravávcl (pen-drivc),
de 2' a 6* feira, das 8h às 13h, no endereço Rua Teodoro Ferreira.
Bairro itapuitapcra. S/N Vitória do Mearim - MA. para consulta gra
tuitamente, disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal
dc Vitória do Mcarim (http:// vvww.vitorindomearim.ma.oov.hrV no
sistema doTCE/SACOP imnv.tcema.gov.br/sacopV Vitória<lo Mc?
arim • MA. 04 de maio de 2021. JUSCELINO LEITE DE BRITO
JÚNIOR; Secretário Municipal deAdministração c Planejamento.

AVISO DE LICIT.-VÇÀO PREGÀO ELETRÔNICO N.® 012/2021
PROCESSO ADM. N® 1304.25452/2021. APrefeitura Mimicipal de
Vitória do Mcarim/MA, CNPJ: 05.646.807/0001-10, através do seu
Pregoeiro, tomapúblico pataconhecimento dosinteressados querea
lizará nodia24dcmaio de2021. às 16horas e30 minutos. Licitação
namodalidade Pregão naIbmia Eletrônica, com critério dejulgamen
to menorpreço,objetivando, o Registroile Preços para contratação
dc PcssoH(s) .IuritJica.s(.<i) para Execução dos sen'lço.s dcnitinutcn-
ção preventiva e corretiva da iluminação pública, com mSo-dc-o-
bra, ferramentas c ét^uipamentos especializados, dc acordocom
os critérios básicos c normas lécoicas, de interesse da Secretaria
.Munícipul de Infracstrutura c Serviços Urbanos dc Mtõria do
.Mcarim • MA. Confonne detalhamentos constantes no Anexo 1 -

Termo de Referência, emsessão pública on-line pormelo de recursos
dc tecnologia da informação - INTERNET através do site waa-as-.Iící-
tanct.com.br .Com fundamentação na Lei Federal n" 10.520/2002. do
DecretoFederal n® 10.024/2019, da Lei Complementar n" 123/2006
alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidíariamemca Lei
n° 8.666/1993 e dc outras normas aplicáveis ao objeto-deste Certa
me. OEdital e seus anexos cstSo á disposição dos intcrcssados.por
iinermcdio de sisicmaeletrônico, qualsejawvw.llciianei.com.br ou
iúndn na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente dc Li-
eit.ação-CPL onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente
mediante apresentação dc mídiagravávcl (pen-drivc), de 2°a 6' feira,
das8h às 13h. noendereço RuaTeodoro Ferreira. Bairro Itapuitapcra,
S/N Vitória do Mcarim - MA, para consulta gratuitamente, dispo
nibilizado no site oficial da Prefeitura Mimiclpalde Vitória do Me
arim (http;// wwAv.vitoriadomearim.ma.gov.brV no sistema do TCÊ/
SACOP/wwAV.tce.ma.gov.br/sacopV Vitória do Mearim • MA, 04 de
maio dc 2021. JUSCELINO LEITE DE BRITO JÚNIOR; Secretário

Municipal dc Administração e Planejamento.
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D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÀO ELETRÔNICO N.® 013/2021
PROCESSO ADM. N® 0504.2356 /2021. A Prefeitura Municipal
de Vitória do Mearim/MA. CNPJ: 05.646.807/0001-10, através
do seu Pregoeiro. toma público para conhecimento dos interes
sados que realizará no dia 25 de maio dc 2021, às 09 horas e 30
minutos, Licitação na modalidade Pregão na forma Eletrônica,
com critério de julgamento menor preço, objetivando, o Futura
e eventual contratação de empresa especializada para scr\i-
ços de.transporte escolar sob o regime dc locação dc veículos
terrestre e fiuvial, para atender as necessidades de transporte
escolar de alunos da rede dc ensino do município de Vitória
do Mcarím/MA. Confomic detalhamentos constantes no Anexo
I • Termo dc Referência, em sessão pública on-IÍnc por meio de
recursos de tecnologia da informação - INTERNET através do
site wvvw.licitanet.com.br. Com fundamentação na Lei Federai
n® 10.520/2002, do Decreto Federal n° 10.024/2019. da Lei Com

plementam® 123/2006 alterada pela LeiComplementar 147/2014.
c subsidiaríamente a Lei n" 8.666/1993 c de outras normas apli
cáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à dis
posição dos interessados porintermédio de sistema eletrônico, qual
seja wvvwlichanet.com hr ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da
Comissão Permanente de Licitaçâo-CPL onde poderão ser obtidos c
consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia gravávcl
(pcn-drive), dc 2* a 6* feira, das 8h às 13h.noendereçoRuaTeodoro
Ferreira, Bairro Iiapuilapera, S/N Vitória do Mearim - MA, para con
sulta gratuitamente,dlsponiltiUzado no site oficial da Prefeitura Mu
nicipal dcVitória do Mearim fhttD://vwwv.vitfiriadofnearim ma pnv
fer), no sistema doTCE/SACOP (vvww.tce.ma.eov.hr/sacopV Vitória
do Mearim • MA, 04 dc maio de 2021. RAIMUNDO TEIXEIRA
FRANCO; Secretário Municipal dc Educação.

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICON.®OI4/2021
PROCESSO ADM. N® 1304.20124/2021. A Prefeitura Municipal
dc Vitória do Mearim/MA, CNPJ; 05.646.807/0001-10. através do
seu Pregoeiro, toma público para conhecimento dos interessados
que realizará no dia 25 de maio de 2021, às 16 horas e 30 minu

tos. Licitação na modalidade Pregão na forma Eletrônica, com
critério dc julgamento menor preço, objetivando, o Registro dc
preços por 12 (doze) meses para eventual contratação de pcs-
.V(iu(s) jurtilicaCs) para confecção de pré- moldados e artefatos
de concreto (blocos scxtavados, tubos c outros), de interesse
da Prefeitura Municipal dc Vitória do Mearim - MA. Confor

me detalhamentos constantes no Anc.xo I - Termo dc Referência,
cm sessãopúblicaon-line por meio de recursos de tecnologia da
informação - INTERNET através do site wwwliciianet.com hr.
Com fundamentação na Lei Federal n® 10.520/2002. do Decreto

Federal n® 10.024/2019, da Lei Complementar n® 123/2006 altera
da pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiaríamente a Lei n®
8.666/1993 e deoutras normas aplicáveis aoobjeto desteCertame.
D Edita! e seus anexos estão à disposição dos interessados por
intermédio de sistema eletrônico, qual seja wvvw.licitanct.com.br
ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Pcnnaticniu de
Licilnção-CPL onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente
mediante apresentação de mídiagravávcl (pen-drive), de2' a 6° feira,
das 8hàs 13h. noendereço Rua Teodoro Ferreira, Bairro Itapuitapcra.
S/NVitória do Mearim - MA, para consulta gratuitamente, dispo
nibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal dc Vitória do Mc
arim (http:// vwwv.vitoriadQmenrim.ma.envhrV no sistema do TCE/
SACOP (www.ice.ma.pov.br/sacopY Vitória do Mearim - MA, 04 dc
maio dc 2021. JUSCELINO LEITE DE BRITO JÚNIOR; Secretário
Municipal de Administração e Planejamento.
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Semana MEl

Dado» dti IHirta] doEmpresas e NeRAclo* do
Covemo Federal mostram que o Maronhflo re-
^tra quase142mümlcroempteendedoies in-
dlvidusüt - os MEIb. Em todo o Bríisíi, Já sOo
maisdo]2tnlIhAes deeinptwmdcdorc# foimali-
a^s emdez anos devigência doregime que
ctioueasacaiesDtia decmptRndimeritos. Esses
negócios, que temexpressiva forçana»econi>-
mfas locai e tueitmal e/nTam osmaiibnpacia-
dospeU pandemla. serão o (oca daaiençSo do
Scbrae durante a Semana MEI. queji estáem
curso e estendea programaçiso at# o din 27.

Programa Trainoe

o Grupr> Equainrial Energia e<iá cirminscri
ções abertas parn o stni Programa de Itainee
2021, comvages disponíveis paraasquatro dis-
iiibuidoias do grupo:.MaronJiSo. Pará, Pfaul e
Alagrua. AsImcrlçAes vtuaiãodianedejunba
Oscandidatos Inleiessadcis emparticipardase-
leção devetn ter, nomáximo, doltanosdegra
duado nas áreas de Engenharias(Elétrica. Ele-
frtaica. Energia, Mi-calrftnlca. >Iíenimmfc»-
çóes. Mecânica.Computação,(^irole e Aurt^
maçâo.Manutenção Produção),Administração,
Rconomia,Contabilidade, cntreoutras.
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Dia do Enfermeiro

Hoje. IZdemalaéroinemonidaoDUdo
Enfennelfo, data emblemática para ospro
fissionais quefalem panedogrupo dos que
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hospliuj». Como fuima dechamar antençSo
pantniai lundelfas. a cacegotla M te reunir
«mcarreaia tjueteráreaUiáda ems-árlat ci
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«lonaJs te reunirão 6s 7L. dehoje. naPraça
Maria Arag4o,de otjdetairaoeincarreata.
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Face versu3 insta

ASrtcialbokcr*. plaiofatmaem«nluçóes para
istlmlsaçâo deperformance coiporailraem re-
des sociais. teeJIzou um levantamento que
aponiu queoInstagnunsuperouoJ^cebookem
audiência otatnbéra«n engajamento nnúltimo
Ulmesticde 2(120. a rede social de foiot leve
39* mais audiênciado que o EpcebooL Além
disso, o instsgmmaindacotuoucmii31,4 vezes
mal*lntnaçAc« docpien irmãomola vttUui Ape
sardoniccssodalede,asmnicas aindapubIIca•
rammais no Faceboofc, que ficoucora M,snbde
ludasaspostagensnoperíodo.
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