
PREFEITURA CAE 

SAO JOÃO 
DOS PATOS 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

CNPJ N° 06.089.668/0001-33 

AVISO DE LICITAÇÃO. 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ABERTURA. 

PREGÃO ELETRÔNICO: N° 004/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 
Processo Administrativo n° 02.2903.002/2022. 

A Prefeitura Municipal de São João dos Patos — MA, através de seu Pregoeiro, torna público para 
conhecimento dos interessados a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ABERTURA da licitaça na 
modalidade Pregão, na forma ELETRONICA, do tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO de 
PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de 
materiais escolares diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, 
marcada para realizar-se hoje, às 15:00 horas do dia 10 de maio de 2022, ficando a nova data de 
abertura para o diva o dia 25 de maio de 2022, às 15:00 horas. 

A sessão publica de julgamento será realizada eletronicamente no site 
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário marcados. O Edital está disponibilizado, na 
íntegra, no endereço eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br, no Portal de Transparência 
do Município no endereço: https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ , no sistema SACOP 
e também poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, 
localizada no Prédio da Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João 
dos Patos/MA, de 2a a 6, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do e-
mail: cplsjpma@gmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e 
ainda pelo telefone: 99 98421-9518. 

São João dos Patos (MA), 10 de maio de 2022. 
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Francisco Eduardo da Veiga Lopes 
Pregoeiro. 
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AVISO DE LICITAÇÃO. 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ABERTURA. 

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 004/2022 — SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 

Processo Administrativo nº 02.2903.002/2022. 

A Prefeitura Municipal de São João dos Patos — MA, através de seu Pregoeiro, torna público para 

conhecimento dos interessados a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ABERTURA da licitaça na 

modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO de 
PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de 
materiais escolares diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, 

marcada para realizar-se hoje, às 15:00 horas do dia 10 de maio de 2022, ficando a nova data de 

abertura para o diua o dia 25 de maio de 2022, às 15:00 horas. 

A sessão publica de julgamento será realizada eletronicamente no site 

https://www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário marcados. O Edital está disponibilizado, na 
íntegra, no endereço eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br, no Portal de Transparência 

do Município no endereço: https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ , no sistema SACOP 
e também poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, 

localizada no Prédio da Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João 

dos Patos/MA, de 2º a 6º, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do e- 

mail: cplsjpma(Mgmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e 
ainda pelo telefone: 99 98421-9518. 

  

São João dos Patos (MA), 10 de maio de 2022. 
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rancisco Eduardo da Veiga Lopes 

Pregoeiro. 
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SÃO JOÃO 
DOS PATOS 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

CNPJ N° 06.089.668/0001-33 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 

PRORROGAÇÃO 

~~Fhr+ca 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que o Aviso de Licitação do 

Pregão Eletrônico n° 004/2022, objetivando a Contratação de empresa para o futuro 

e eventual fornecimento de materiais escolares diversos para atender as 

r necessidades da Secretaria Municipal de Educação, foi afixado no mural de aviso da 

Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, que está funcionando na Av. 

Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA, no local de 

costume destinado à publicação dos atos Municipais. 

São João dos Patos - MA, 10 de Maio de 2022. 

r 

Francisco Eduardo da Veiga Lopes 
Pregoeiro 

www.saojoaodospatos.ma.gov.br 
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA 
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PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

CNPJ Nº 06.089.668/0001-33 unicas 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 
  

PRORROGAÇÃO 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que o Aviso de Licitação do 

Pregão Eletrônico nº 004/2022, objetivando a Contratação de empresa para o futuro 

e eventual fomecimento de materiais escolares diversos para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Educação, foi afixado no mural de aviso da 

Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, que está funcionando na Av. 

Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA, no local de 

costume destinado à publicação dos atos Municipais. 

São João dos Patos - MA, 10 de Maio de 2022. 

Midas E Pecenia EA Na ts 

Francisco Eduardo da Veiga Lopes 
Pregoeiro 

  

Www .Saojoaodospatos.ma.gov.br 
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA 
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Congressistas precisam votar medidas que 
contemplam transporte aéreo até dia 12 de junho 
GIL MARANHÃO 

O Congresso Nacional precisa 
concluir a votação de duas 
Medidas Provisórias (MPs) 
relacionadas ao transporte 
no setor aéreo até o dia 1° de 
junho, quando encero o seu 
prazo de validade. A primeira é 
a MP 3089/2021, que reformula 
a legislação sobre aviação civil. 
O texto já foi aprovado na 
Câmara dos Deputados e está 
entre as prioridades da semana 
do Senado Federal. 
A medida acaba com a 
diferença entre serviços aéreos 
públicos (transporte comercial 
regular) e serviços privados 
(sem remuneração e em 
beneficio do operador), além de 
mudar valores e tipos de ações 
sujeitas a taxas pela Agência 
Nacional de Aviação Civil 

c). Também determina 
qualquer pessoa física 

jurídica poderá explorar 
serviços aéreos, observadas as 
normas do Código Brasileiro 

aC°n,e m IM• 

Medidas Provisórias estão em fase de conclusão de análise no 
Senado Federal e orazo de validade vence nos aróximos dias 

de Aeronáutica (CBA) e da 
autoridade de aviação civil. 
Os deputados aprovaram 
a medida no final de abril 
com mudanças. Uma das 
principais alterações foi a 
volta do direito do despacho 
de bagagem. O texto aprovado 
inclui no Código de Defesa 
do Consumidor a proibição de 

cobrança de taxa para despacho 
de bagagem pelas companhias 
aéreas. Essa bagagem isenta de 
taxas pode ser de até 23 kg em 
voos domésticos e 30 kg em 
voos internacionais. 

ISENÇÃO DO IR 

A outra medida relacionada ao 
setor aéreo é a MP 1094/2021. 

O texto isenta de Imposto de 
Renda Retido na Fonte (IRRF) 
para pagamentos de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA► easing 
(arrendamento) de aeronaves 

por empresas brasileiras a 

empresas do exterior. A redução 
do Imposto tem validade até 
o foral de 2026. Para 2022 e 
2023, a Medida Provisória 
reduz a alíquota de 15% para 
zero. A MP prevê uma alíquota 
de 1% para 2024; 2% para 2025 
e 3% para 2026. 
0 governo federa) acredita que 
essa medida vai beneficiar as 
empresas do setor de transporte 
aéreo regular de passageiros 
ou de cargas. Ao editar a MP 
o Executivo argumentou que 
a aliquota de 15% resultava 
em efeitos negativos sobre 
as operações de turismo, 
gerando aumento de custos e 
dificultando a recuperação do 
setor no cenário da pandemia. 
Com a medida, o governo 
afirma que espera diminuir os 
custos das viagens e incentivar 
o turismo. 

Vigência de MPs que tratam de doação de 
vacinas e exportações vence neste mês 
O Plenário do Senado também 
deve concluir nesta semana 
a análise de duas Medidas 
Provisórias (MPs) cujos prazos 
de vigência vencem neste mês. 
A MP 1079/2021, precisa ser 
votada até 24 de maio para não 
perder a validade. A medida 
prorroga por mais um ano os 
prazos de regimes aduaneiros 
especiais de drawback, 
incentivos fiscais dados a 
empresas exportadoras quando 
compram matérias-primas e 
mercadorias para o processo 
produtivo. 
Os prazos dessa MP já tinham 

sido prorrogados uma vez pela 
Lei 14.060/21, que teve origem 
na MP 96020. A justificativa 
do governo é que os efeitos 
econômicos da pandemia 
de Covid-19 sobre a cadeia 
produtiva ainda persistem 
e isso poderia prejudicar as 
empresas exportadoras que 
não conseguiram vender 
efetivamente seus produtos 
devido à queda de demanda. 
Já a MP 1081/2021, o prazo de 
vigência vai até 29 de maio. 
A medida autoriza o governo 
brasileiro a doar vacinas contra 
a Covid-19 a outros países 

em caráter de cooperação 
humanitária internacional. 
O texto já aprovado pela 
Câmara determinada que as 
doações dependerão de termo 
firmado pelo governo federal, 
por intermédio do Ministério 
da Saúde. As despesas de 
transporte dos imunizastes 
serão do país destinatário da 
doação ou podem ser cobertas 
por dotaçôes orçamentárias do 
Poder Executivo federal ou de 
outros colaboradores. 
De acordo com a medida, 
caberá ao Ministério da Saúde 
definir os quantitativos e os 

destinatários das vacinas 
a serem doadas, ouvido o 
Ministério das Relações 
Exteriores. O envio não poderá 
acarretar prejuízo à vacinação 
da população brasileira. O 
ministério informou que o 
governo pretende doar 10 
milhões de doses da vacina 
contra a Covid-19 adquiridas 
por meio do consórcio Covax 
Facility para países da América 
Latina, do Caribe e da Africa 
que ainda não conseguiram 
avançar na vacinação. (Gil 
Maranhão) 

Candidatos a embaixadas do Brasil no exterior 
serão sabatinados pela CRE nesta quarta-feira 
Laje indicados para assumir postos 

imáticos brasileiros no exterior serão 
,,finados nesta quarta-feira (11) pela 

Comissão de Relações Exteriores (CRE). 
Destes, seis são candidatos a embaixadas na 
Africa e na América Central e um indicado 
para a Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP). 
As sabatinas na CRE fazem parte do 
esforço concentrado que o Senado Federal 
realiza nesta semana em quatro comissões 
permanentes da Casa também para analisar 
autoridades indicadas para assumir cargos 
de órgão federais. 
O nome indicado para embaixada de 
Moçambique (acumula Essuatfni e 
Madagascar) é Ademar Seabra da Cruz 
Júnior, que conselheiro na embaixada 
na Polônia. Para a embaixada de Etiópia 
(acumula Djibouti e Sudão do Sul) é Jandyr 
Ferreira dos Santos, que é conselheiro na 

EDILSON sooslvucs/aur Nc1A SENADO 

Sabatinas de autoridades acontecem em 
quatro comissões e fazem paste do esforço 
concentrado que o Senado Federal realiza 
nesta semana 

embaixada no Líbano, onde também foi 
encarregado de negócios. Para embaixada 
do Zimbábue o indicado é Vilmar Rogério 
Coutinho Júnior, que atualmente é 

embaixador em São Tomé e Príncipe. 
O indicado para embaixada de São Tomé e 
Príncipe é Pedro Luiz Dalcero, conselheiro 
na delegação brasileira na Conferência 
do Desarmamento da ONU, desde 2015. 
Já para a embaixada El Salvador o nome 
indicado é Luiz Eduardo de Aguiar 
Villarinho Pedroso, que é atual embaixador 
na Etiópia. E para a embaixada do Brasil em 
Antigua e Barbuda (acumula São Cristóvão 
e Névis e São Vicente e Granadinas) foi 
indicada Vera Lúcia dos Santos Caminha 
Campetti. 
Os senadores também vão sabatinar 
Juliano Féres Nascimento, indicado para 
o posto de representante permanente do 
Brasil junto à Comunidade dos Países 
de Lingua Portuguesa (CPLP), entidade 
com nove países membros que promove a 
cooperação entre as populações lusófonas. 
(GII Maranhão) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES ããA 

AVISO DE LICITAÇÃO. CHAMADA PUBLICA N' 001/2022 - REPETIÇÃO. A 

Prefeitura de Lago dos Rodrigues, toma púdico pare conhecimento dos Interes-
sados, e Chamada Púdica n' 001/2022-REPETIÇÃO, que tem por objeto o cre-
dencramento para a aquisição de géneros allrnenttdoe diretamente da agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, destinado ao 
Programe National de Alimentação Escolar - PNAE, em atendimento a Lei N° 

11.947/20098 Resolução CD/FNDE N' 06 de 08/05/2020. Para tanto, os interea-
sados que atenderem ás exigências do edital deverão apresentar os documentos 

de habilitação e projeto de venda até és 08:00h lodo) horas do dia 15 de junho 

de 2022, na nata da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal 

de Lago dos Rodrigues-MA, localiza á Rua Oito de Maio, a/n ", Centro, Lago doa 

Rodngues - MA 0 Editei e seus anexos estão a disposição doe interessados no 

endereço supra, de 2' a 6' feira, no horário das 08:005 (oito horas) ás 12:00h 

(doze horas), e no sitio oficial deste poder executivo (www.lagodosrodngues. 

ma.gov.br), onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esdareci-

mentos adicionais no endereço supra ou pelo e-mail: Iagodosrodrigues2021~ 

hotmail.com. Lago dos Rodngues-MA, 10 de maio de 2022. Rõmulo Eduardo 

Pereira da Silva Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE zE DOCA-MA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2022. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°040/2022. 

Aviso de Ucltação. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Zé Doca - Ma, na forma da Lei Federal n• 8.666/93 e suas 
alterações, comunica que no dia 13.06.2022 ás 09:00 horas, fará licitação 
para Contração de empresa para a execução de serviços para a execu-
ção da obra: escota de 12 salas — bairro São Francisco (1101619), no 
município de Zé Doca - MA, na modalidade Concorrência Pública, tipo 
execução indireta sob regime empreitada pôr Menor Preço Global. Os 
interessados deverão procurar á sede da Prefeitura Municipal, na Av. Mi-
litar, s/n° - Vila do BEC — Zé Doca - Ma. E o edital e seus anexos estão é 
disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação de 2'a 8' 
feira, onde poderá ser consultado e/ou obtido; pelo portal da transparên-
cia do municlpto: httpJ/www.transparencia.zedoca.ma.gov.br/ e também 
dtsponlvel no mural de licitações do ICE/MA. Esdaredmentos adicionais 
deverão ser protocolados na Comissão Permanente de Licitação, no ho-
rário de expediente ou pelo e-mail cplzedocalfoutiook.com e pelo telefo-
ne (098) 98149 4020. Base Legal Lei n°8.666/93e seus Articulados. Zé 
Doca' Ma, 06 de maio de 2022. José Jatllon Ferreira Santos Ordenado' 
de Despesa — Portaria 001/2022. Secretário Municipal de Administração. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DOS PATOS - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ABERTURA. 
PREGÃO ELETRÔNICO: N° 004/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS - SRP. Processo Administrativo n°02.2903.002/2022. A Pre-
feitura Municipal de Sao João dos Patos — MA, através de seu Pregoeiro, 
toma publico para conhecimento dos interessados a PRORROGAÇÃO 
DO PRAZO DE ABERTURA da licitaça na modalidade Pregão, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO de PRE-
ÇOS, objetivando a Contratação de empresa pare o futuro e eventual 
fornecimento de materiais escolares diversos para atender as necessi-
dades da Secretaria Municipal de Educação, marcada para realizar-se 
hoje, és 15:00 horas do dia 10 de maio de 2022, ficando a nova data de 
abertura para o diva o dia 25 de maio de 2022, és 15:00 hora,. A ses-
são publica de julgamento será realizada eletronicamente no site httpsJ/ 
www.bbmnetiiotacoes.com.br no dia e horário marcados. O Edital está 
disponbilizado, na Integra, no endereço eletrônico: httpsí/www.bbmne-
thcltacoes.com.br, no Portal de Transparência do Municllpio no endereço:
https://saojoaodospatoa.ma.gov.brltransparencia/, no sistema SACOP e 
também poderá ser consultado e obtidos na saia da Comissão Perma-
nente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura á Av. Getúlio 
Varas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Petos/MA, de 2' 
a 6 , das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do 
etnail: cplelpma©gmail.com..Esdarecimento adicional no mesmo ende 
reço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 99 98421-9518. São João 

L
doa Petos (MA), 10 de maio de 2022. Francisco Eduardo da Veiga Lopes 

Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DOS PATOS - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ABERTURA. 
PREGÃO ELETRÔNICO: N' 006/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS - SRP. Processo Administrativo n° 02.2903.004/2022. A Pre-
feitura Munidpel de São João dos Patos — MA, através de seu Pregoeiro, 
torna público para conhecimento dos interessados que a PRORROGA-
ÇÃO DO PRAZO DE ABERTURA da licitação na modalidade Pregão, na 
forme ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO de 
PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para futuro e eventual 
fornecimento de gêneros alimenttcios, materiais de limpeza e utensllios 
para atenderes necessidades da Secretaria Municipal de Administração, 
marcada para realizar-se ás 15:00 horas do dia 11 de maio de 2022, fi-
cando a nova de abertura para o dia 24 de maio de 2022, às 15:00 horas. 
A sessão publica de Julgamento será realizada eletronicamente no site 
https://wew.bbmneilicitacoes.com.br no dia e horário marcados. O Edi-
tal está disponibilizado, na tntegra, no endereço eletrônico: https://www. 
bbmnetiicitacoes.com.br, no Portal de Transparência do Municlpio no 
endereço: https://saoloaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ , no sistema 
SACOP e também poderá ser consultado e obtidos na salada Comissão 
Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura á Av. 
Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/ 
MA, de 2' a 6', das 08:00 és 13:00 horas, podendo ainda ser solicita-
do através do e-mail: cplálpmaQgmail.com.. sciarecimento adicional no 
mesmo endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 9998421-9518. 
São João dos Patos (MA), 09 de maio de 2022. Francisco Eduardo da 
Veiga Lopes —Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS — MA 

AV{SOAE LICITAÇÃO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ABERTURA. 
PREGO ELETRÔNICO: N° 003/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS. SRP. Processo Administrativo n° 02.2903.001/2022. A Pre-
feitura Municipal de Sao João dos Patos — MA, através de seu Pregoeiro, 
toma publico para conhecimento dos interessados que a PRORROGA-
ÇÃO DO PRAZO DE ABERTURA da licitação na modalidade Pregão, na 
forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO de 
PREGOS, objetivando a Contratação de empresa para o futuro e even-
tual fornecimento de géneros alimenticios perecíveis e não perecíveis 
para a composição de merenda escolar para atenderas necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação marcada para realizar-se-é ás 10:00 
horas do dia 10 de maio de 2022 Coando a nova de abertura para o dia 
24 de maio de 2022, és 10:00 horas. A sessão publica de lulgamento 
será realizada eletronicamente no site https:/Avww.bbmnetlicitacoes.com. 
br no dia e horário marcados. O Edital está dispontbilizado, na Integre, 
no endereço eletrônico: httpsl/www.bbmnetlicitacoes.com.br, no Portal 
de Transparência do Muntclpio no endereço: https://sao)oaodospatos. 
ma.gov.br/transparencia/, no sistema SACOP e também poderá ser con 
sultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, 
localizada no Prédio da Prefeitura á Av. Getúlio Vargas, 135, Centro -
CEP: 65.665-000, São João dos Petos/MA, de 2' a 6', das 08:00 és 13:00 
horas, podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cptsipma©gmall. 
com..Esdaredmento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e 
ainda pelo telefone: 99 98421-9518. São João dos Patos (MA), 09 de 
maio de 2022. Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico para Registro de Preços - Pre-
feitura Municipal de Miranda do Norte — Ma. Processo Adm 023-2022. 
Pregão Eletrônico SRP n° - 008-2022. Objeto: Contratação de pessoa 
iurldica para prestação de serviços de aesessoria e treinamento no âm-

bito da Administração Pública, compreendendo o Departamento Pessoal 
e Recursos Humanos, na implementação das novas normas de folha de 
pagamento, Integração do ponto, e-Social e INSS em apoio as ativida-
des da Prefeitura Municipal de Miranda do Norte - MA. Datada Abertura: 
26/05/2022, és 08:OOmin. Base Legal: Lei n° 10.520/02 e Lei n° 8.666/93 
e sues alterações. Disponibilidade do edital na Rua do Comércio n' 183 
— Centro — Miranda do Norte — MA, de 2'. c8'. feire, de 09500 as 12h00, 
o Edital poderá ser consultado pelo SACOP, Portai da Transparência do 
Municlpio de Miranda do Norte — Ma, mais Informações pelo e-mail: cpt-
mirandadonortejrm fgmail.com..Miranda do Norte — MA, 09 de maio de 
2022. Alisson Luis Silva Mendes - Pregoeiro. 

Miranda do Norte - MA, 09 de maio de 2022. 
Alleson Luis Silva Mendes 

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON-MA 

AVISO DE UCITAÇAO 
PREGÃO ELETRÔNICO N' 008/2022 - CGCL 

INTERESSADO: Municlpio de Timon — MA, por meio da Coordenação 
Geral de Controle das Licitações de Timon/MA. 
OBJETO: Registro de preços para aquisições futuras de géneros aIl-
menticlos em geral para atender as necessidades do municlpto de 
Tlmon — MA, conforme condições, quantidades e exigências estabeleci-
das no Edital e seus anexos. 
TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço por Item. 
DATA E HORA DE INICIO DAS PROPOSTAS: 10h00min do dia 
11/05/2022. DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS: 10500min do dia 
23/05/2022. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS - SESSÃO PÚ-
BLICA: 10h10min do dia 23/05/2022. 
LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br. REFERENCIA DE TEM-
PO: Para todas as referências de tempo (horário e min) será observado o 
horário de Brasilia (DF). INFORMAÇOEB: O Edital estará disponível pere 
conaulta e retirada de cópia no sitio www.portaldecompraspudicaa.com. 
Sr e na sede Coordenação Geral de Controle das Licitações de Timor/ 
MA, localizada na Praça São José, s/n°, Centro, Timon — MA, no horário 
de 08h00mtn as 12h00min, de segunda a sexta-feira, ou solicitado atra-
vés do e-mail: ltcitacao@tImon.ma.gov.br. Tlmon, 10/05/2022. Pregoeira: 
Quésia Silva Feitosa. 

,r~~,eNlx Cucu 

MARANHÃO 

Congressistas precisam votar medidas que 
contemplam transporte aéreo até dia 1º de junho 
GIL MARANHÃO 

O Congresso Nacional precisa 
concluir a votação de duas 
Medidas Provisórias (MPs) 
relacionadas ao transporte 
no setor aéreo até o dia 1º de 
junho, quando encerra o seu 
prazo de validade. A primeira é 
a MP 1089/2021, que reformula 
a legislação sobre aviação civil. 
O texto já foi aprovado na     

O texto isenta de Imposto de 
Renda Retido na Fonte (IRRF) 
para pagamentos de leasing 
(arrendamento) de aeronaves 
por empresas brasileiras a 
empresas do exterior. A redução 
do imposto tem validade até 
o final de 2026. Para 2022 e 
2023, a Medida Provisória 
reduz a alíquota de 15% para 
zero. A MP prevê uma alíquota 
de 1% para 2024; 2% para 2025 

  

   

  

      
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

  

AVISO pao na ta HSrTAÇÃO, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ABERTURA. l 
ICO: Nr 004/2022 — SISTEMA DE REGISTRO DE 

To ace doe do a Pac» MA aro do eu rg jos Patos — 
dl os interessados a rapa çe 

objeth di rea a 
E de 1 materiais 
    

disponibilizado, na na Íntegra, no endereço eletrônio 
hitps:/ eras genero sistema SACOP é ://saojoaodospatos.ma.gov.br/ + nO Q 
ars do sala da Comissão Perma- poderá ser 

Sº,Llotação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura à Av, Getúlio 
s, (38, Canto - CEP: 65.665/000, São Jofo dos PatosiMA. de Ea 

89, dos 06:00 da 13:09 horas, podendo sina sor wolichado através 
e-mail; med. com. Esclarecimento ad 

  

  

reço e e-mail inda pelo telefone: 89 6421-6616, São dedo 
d68 Patos (MA), 10 der trio da 2022. Frandiaco Eduardo da Veiga Lopes 
-Pregoeiro. ps 
  

    

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ABERTURA. 
LETRÓNC. ne eos si SISTEMA DE ati DE 

psi, 
gúblco para conhecimento dos interessados que 

() DE ABERTURA da Ictação na de Brogo, na 
ELETRÔNICA, do tipo Monor Pri pe am para REGISTRO de 

PREÇOS, objetivando a Contratação de 
  

Câmara dos Deputados e está e 3% para 2026. 
entre as prioridades da semana O governo federal acredita que 
do Senado Federal. essa medida vai beneficiar as 
A medida acaba com a y A empresas do setor de t te ; ; Medidas Provisórias estão em fase de conclusão de análise no. fa 
diferença entre serviços aéreos 5 4 aéreo regular de passageiros 
púbiticos (transporte comercial. Sena00/Hodêçd prio om ralniade penç ua petnimia ou de cargas. Ao editar a MP 

1 Executive Picaalhrs Privados de Aeronáutica (CBA) e da cobrança de taxa para despacho aa de TED ends 
benefício do operador), além de autoridade de aviação civil. de bagagem pelas companhias em efeitos negativos sobre 
mudar valores e tipos de ações OS deputados aprovaram aéreas. Essa bagagem isenta de as operações de turismo, 
sujeitas a taxas pela Agência a medida no final de abril taxas pode ser deaté 23kgem gerando aumento de custos e 
Nacional de Aviação Civil com mudanças. Uma das voos domésticos e 30 kg em dificultando a do 

c). Também determina ir ima foia voos internacionais, setor no cenário da pandemia. 
qualquer pessoa física volta reito do despacho Com a medida, o govemo 

jurídica poderá explorar de bagagem. O texto aprovado ISENÇÃO DO IR afirma que espera diminuir os 
serviços aéreos, observadas as incluí no Código de Defesa A outra medida relacionada ao custos das viagens e incentivar 

normas do Código Brasileiro do Consumidor a proibição de setor aéreo é a MP 1094/2021. o turismo. 
  

Vigência de MPs que tratam de doação de 
vacinas e exportações vence neste mês 
O Plenário do Senado também 
deve concluir nesta semana 

sido prorrogados uma vez pela 
Lei 14,060/21, que teve origem 

a análise de duas Medidas na MP 960/20. À justificativa 
Provisórias (MPs) cujos prazos do governo é que os efeitos 
de vigência vencem neste mês. econômicos da pandemia 
A MP 1079/2021, precisa ser de Covid-19 sobre a cadeia 
votada até 24 de maio para não produtiva ainda persistem 
perder a validade, A medida e isso poderia prejudicar as 
prorroga por mais um ano os empresas exportadoras que 
prazos de regimes aduaneiros não conseguiram vender 
especiais de drawback, efetivamente seus produtos 
incentivos fiscais dados a devido à queda de demanda. 
empresas exportadoras quando Já a MP 1081/2021, o prazo de 
compram matérias-primas e vigência vai até 29 de maio. 
mercadorias para o processo A medida autoriza o govemo 
produtivo. brasileiro a doar vacinas contra 
Os prazos dessa MP já tinham a Covid-19 a outros países 

em caráter de cooperação destinatários das vacinas 
humanitária internacional. a serem doadas, ouvido o 
O texto já aprovado pela Ministério das Relações 
Câmara determinada que as Exteriores. O envio não poderá 
doações dependerão de termo acarretar prejuízo à vacinação 
firmado pelo governo federal, da população brasileira. O 
por intermédio do Ministério ministédo diformom que o 
da Saúde. As despesas de de do TO 
transporte dos imunizantes de Li Re 
serão do país destinatário da Weston dies a varia 
doação ou podem ser cobertas contra a Covid-19 adquiridas 
por dotações orçamentárias do por meio do consórcio Covax 
Poder Executivo federal ou de Facility para países da América 
outros colaboradores. Latina, do Caribe e da África 
De acordo com a medida, que ainda não 
caberá ao Ministério da Saúde avançar na vacinação. (Gil 
definir os quantitativos e os Maranhão) 

  

para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
marcada para realizar-se às 15:00 horas do dia 11 de maio de 
gando a nova de abertura para o dia 24 de mala de 2022, às 15:00 horas. 

de julgamento será realizada eietroni A sessão publica 
ttps/lwwrw es com br nO dia é Norário marcados. O Er 
tal está disponibilizado, na Integra, no endereço eletrônico: http8://vrw. 
  br, no Portal de Tr do Município no 

https://saojogodospa! So o cui «no 
o pod consultado e obtidos na saia da Comissão 

Permanente de Liohação-CPL, no Prédio da Prefeitura à Av. 
Getúlio Vargas, 135, - CEP: 85.865-000, rele and 
MA da 2º E ds 080 ds 16 homo ainda ser solicita- 
do através do e-mail: imento adicional no 
mesmo endereço e e-mail Ea aa da pelo taetone: 06. O 98421-0518. 
São João dos Patos (MA), 09 de maio de 2022. Francisco Eduardo da 
Veiga Lopes -Pregoeiro. 
  

  

Candidatos a embaixadas do Brasil no exterior 
serão sabatinados pela CRE nesta quarta-feira     indicados para assumir postos cane 

máticos brasileiros no exterior serão ” 
«tinados nesta quarta-feira (11) pela 

Comissão de Relações Exteriores (CRE). 
Destes, seis são candidatos a embaixadas na 
África e na América Central e um indicado 
para a Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP). 
As sabatinas na CRE fazem parte do 
esforço concentrado que o Senado Federal 
realiza nesta semana em quatro comissões 

EDISON pecncuea strass SENADO 
embaixador em São Tomé e Príncipe. 
O indicado para embaixada de São Tomé e 
Príncipe é Pedro Luiz Dalcero, 
na Essa brasileira na Conferência 
do Desarmamento da ONU, desde 2015. 
Já para a embaixada El Salvador o nome 
indicado é Luiz Eduardo de Aguiar 
Vilarinho Pedroso, que é atual embaixador 
na Etiópia. E para a embaixada do Brasil em 
Antígua e Barbuda (acumula São Cristóvão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

Anso pe iSAçÃO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ABERTURA. 
PREGÃO EI ICO: Nº 003/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE 

iministrativo nº 02.2903.001/2022. À Pre- 
de seu Pregoro 

ihecimento dos interessados que a PRORF DA. 

  

ipal marcada para realizar-se-à ds 10:00 
por do da 10 de mio do 26 ficando a nova de abertura para o dia 

de maio de 2022, do 10:00 horme, À sessão publica de higamendo 
eletronicamente no site https:/Nwww.bbm 

br no dia e horário mercados. O Edital 

localizada no Vargas, 135, Centro - 
GEP: 65.885-000, So Jogo do Eca do 2º 688 06:00 às 13:00 
horas, Bindi mel,   

  

ainda polo letra: 88 98421-9618, São João ds Patos (MA), 68 de 
maio de 2022. Francisco Eduardo da Veiga Lopes Pregoeiro. 
  

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico para Registro de Preços - Pre- 

feitura Municipal de Miranda do Norte — Ma. Processo Adm 023-2022. 

Pregão Eletrônico SRP nº - 008-2022. Objeto: Contratação de pessoa 
Jurídica para prestação de serviços de assessoria 8 treinamento no âm- 
bito da Administração Pública, compreendendo o Departamento Pessoal 
e Recursos Humanos, na implementação das novas normas de folha de 

do ponto, e-Social e INSS em apoio as ativida-   e Névis e São Vicente e Granadinas) foi 
permanentes da Casa também para analisar indicada Vera Lúcia dos Santos Caminha 

dedo fee Pr ser e Go oaadres tbém vão nbr 
O nome indicado para embaixada de Ss sd oii Juliano Péres Nascimento, indicado A concentrado que o Senado Federal realiza no: SCI, pará 
Moçambique (acumula Essuatíni e nesta semana o posto de representante permanente do 
Madagascar) é Ademar Seabra da Cruz 
Júnior, que conselheiro na embaixada 
na Polônia. Para a embaixada de Etiópia em do de 
(acumula Djibouti e Sudão do Sul) é Jandyr do Zimbábue o 
Ferreira dos Santos, que é conselheiro na 

embaixada no Líbano, onde também foi 
ócios. Para embaixada 
ficado é Vilmar Rogério 

Coutinho Júnior, que atualmente é 

Brasil junto à Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa (CPLP), entidade 
com nove países membros que promove à 
cooperação entre as populações lusófonas. 
(Gil Maranhão) 

es da Prefeitura Municipal de Miranda do Norte - MA. Data da Abertura: 
26/05/2022, és 08:00min. Base Legal: Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93 
e suas alterações. Disponibilidade do edital na Rua do Comércio nº 183 
— Centro Miranda do Norte — MA, de 2º. a 8º. feira, de 09h00 as 12h00. 
o Edital poderá ser consultado pelo SACOP, Portal da Transparência do 
Município de Miranda do Norte — Ma, mais informações pelo e-mail: cpl- 
mirandadonortejm(Bgmail.com.. Miranda do Norte — MA, 08 de maio de 
2022. Alisson Luis Silva Mendes — Pregoeiro. 

Miranda do Norte — MA, 09 de maio de 2022. 
Alisson Luis Silva Mendes 

Prosidonte da CPL 
  

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES MA 

AVISO DE LICITAÇÃO, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2022 — REPETIÇÃO. À 
Prefeitura de Lago dos Rodrigues, toma público para conhecimento dos interes- 
sados, a Chamada Pública nº 001/2022-REPETIÇÃO, que tem por objeto o cre- 
denciamento para a aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricutura 
Familiar e do Empreendedor Famiiar Rural ou suas organizações, destinado ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, em atendimento a Lei Nº 
11.947/2008 e Resolução CDIFNDE Nº 06 de 08/05/2020. Para tanto, os interes- 
sados que atenderem às exigências do edital deverão apresentar os documentos 

de habilitação e projeto de venda até às 08:00h (oo) horas do dia 15 de junho 
de 2022, na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Lago dos Rodrigues-MA, localiza à Rua Oto de Maio, s/n.º, Centro, Lago dos. 
Rodrigues - MA. O Edital o sous anexos estão a disposição dos interessados no 
endereço supra, de 2º a 6º feira, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h 
(doze horas), é na sito oficial desta poder executivo (www.lagodosrodrigues. 
ma.govbr), onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarect- 
mentos adicionais no endereço supra ou pelo e-mail: lagodosrodrigues20218 

hotmal com. Lago dos Rodrigues-MA, 10 de maio de 2022. Rômulo Eduardo 
Pereira da Siva Presidente da CPL     

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA-MA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2022. 

Aviso de L A Comissão de Licitação da 
Municipal de Zé Doca - Ma, na forma da Lei Federal nº 8.966/93 e suas 
alterações, comunica que no dia 13.06.2022 às 08:00 horas, fará licitação 
para Contração de empresa para a execução de serviços para a execu- 
ção da obra: escola de 12 salas — bairro São Francisco (1101619), no 
município de Zé Doca - MA, na modalidade Concorrência Pública, tipo 
execução indireta sob regime empreitada pôr Menor Preço Global. Os 
interessados deverão procurar à sede da Prefeitura Municipal, na Av. Mi- 
as gr = Via do RG Zé Doca - Ma. E o edital e seus anexos estão à 

na sala da C. de Licitação de 2º a 6º 
feira, onde oder ser consultado e/ou obtido; pelo portal da transparên- 
cia do municipio: http://www transparencia.zedoca.ma.gov.br/ e também 
disponivel no mural de do TCEIMA, 
deverão ser protocolados na Comissão Permanente de Licitação, no ho- 
rário de expediente ou pelo e-mail cplzedocaDoutiook.com e pelo telefo- 
ne (098) 88149 4020. Base Legal Lei nº 8.998/93 e seus Articulados. Zé 
Doca - Ma, 06 de maio de 2022. José Jailton Ferreira Santos Ordenador 
de Despesa - Portaria 001/2022. Secretário Municipal de Administração. 

  

  

  

      PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON-MA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 - CGCL 

OBJETO: Registro de preços para futuras de ali 
mertícios em geral para atander as necessidades do município de 

-MA, condições, quar o 
Parei 
TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço por 
DATA É HORA DE INICIO DAS PROPOSTAS: 10h00min do dia 
11/05/2022. DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS: 10h00min do dia 
23/05/2022. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS - SESSÃO PÚ- 
BLICA: 10h10min do dia 23/05/2022. 
LOCAL: ww portaldecompraspublicas.com br. REFERÊNCIA DE TEM- 

fodas as referências de tempo (horário e min) será observado o 
rasa (DF). INFORMAÇÕES: O Edital estará disponível para 

consulta e retirada de cópia no sítio wwwportal 

  

  

  

  

    

MA, localizada na Praça São José, s/nº, Centro, Timon — MA, no horário 
de 08h00min as 12h00min, de segunda a sexta-feira, ou solicitado atra- 
vós do e-mail icitacaoQtimon.ma.gov.br. Timon, 10/05/2022. Pregoeira: 
Quésia Silva Foitosa,   

  

  

  exam Maua BLACK
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022 - SRP 

O Município de Santo Antônio dos Lopes - MA, torna público aos 
interessados que, com base na Lei Federal nº. 10.520/2002, Decreto Federal 
10.024/2019; Decretos Municipais nº. 042/2018 e 054/2018, Lei Complementar 
n'. 123/2006 e alterações; Lei Federal n'. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, e demais legislações aplicáveis à espécie, fará realizar às 09h00min 
do dia 24/05/2022, licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica; modo 
de disputa: "aberto"; cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa, 
visando o registro de preços, para futura e eventual contratação de pessoa(s) 
jurídica(s) para fornecimento de Insumos (materiais), pelo prazo de 12 (doze) 
meses, em atendimento às necessidades hospitalares e em unidades vinculadas 
à Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do Município de Santo Antônio 
dos Lopes/MA.A licitação será realizada no Portal de Compras Públicas -
www.portaldecompraspubiicas.com.br. O edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados no endereço: Praça Abro Ferreira, S/N, Centro, 
Prédio da Comissão Permanente de Licitação, de 2º a 6º feira, no horário das 
08h00min às 12hOOmin; no endereço eletrônico deste poder executivo 
(www.stoantoniodoslopes.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 
e-mail: dep.pregao@stoantoniodoslopes.ma.gov.br. Para todas as referências de 
tempo, será observado o horário de Brasília/OF. 

Santo Antônio dos Lopes - MA, 10 de maio de 
2022. 

HERNANE LOPES ALENCAR 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2022- CPL 

PROCESSO Nº 0405221337/2022-PMSM-MA. 
A Prefeitura Municipal de Santana do Maranhão - MA, através da sua Comissão 

Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
licitação na modalidade Tomada de Preços nº 03/2022-CPL, do tipo menor preço global, às 
13horas e 30minutos do dia 25 de maio de 2022, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, situada na Avenida Governadora Roseana Sarney, nº 1.000, Centro, no 
Prédio da Prefeitura Municipal, Sala de Reuniões da CPL, cujo objeto é a contratação de 
empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estradas vicinais no 
Município de Santana do Maranhão, na forma da Lei Federal nº 8.666/1993 aplicando-se os 
procedimentos determinados pela Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei 
Complementar nº 147/2014 e demais normas pertinentes à espécie. 0 edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados no site da Prefeitura Municipal de Santana do 
Maranhão https://santanadomaranhao.ma.gov.br, Sistema de Acompanhamento Eletrônico 
de Contratação Pública (SACOP) www.tce.ma.gov.br e na Comissão Permanente de 
Ucitaçáo - Ci>L, Prédio situado na Avenida Governadora Roseana Sarney, nº 1.000, Centro 

Santana do Maranhão, de 2' a 6: feira, no horário das 08h às 12h e das 14h às 
17h.Poderá ser solicitado também através do e-mail cplpmsantanadomaranhao@gmail.com 

Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e local. 

TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022- CPL 

PROCESSO Nº 0405221345/2022-PMSM-MA. 
A Prefeitura Municipal de Santana do Maranhão- MA, através da sua Comissão 

Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
licitação na modalidade Tomada de Preços nº 04/2022-CPL, do tipo menor preço global, às 
08 horas 30 minutos do dia 26 de maio de 2022, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, situada na Avenida Governadora Roseana Sarney, nº 1.000, Centro, no 
Prédio da Prefeitura Municipal, Sala de Reuniões da CPL, cujo objeto é a contratação de 
empresa de engenharia para execução dos serviços de contratação de empresa de 
engenharia para execução dos serviços de pavimentação asfáltica na zona rural do 
Município de Santana do Maranhão, na forma da Lei Federal nº 8.666/1993 aplicando-se os 
procedimentos determinados pela Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela lei 
Complementar nº 147/2014 e demais normas pertinentes à espécie. 0 edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados no site da Prefeitura Municipal de Santana do 
Maranhão https://santanadomaranhao.ma.gov.br, Sistema de Acompanhamento Eletrônico 
de Contratação Pública (SACOP) www.tce.ma.gov.br e na Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, Prédio situado na Avenida Governadora Roseana Sarney, nº 1.000, Centro 
- Santana do Maranhão, de 2º a 6; feira, no horário das 08h às 12h e das 14h às 
17h.Poderá ser solicitado também através do e-mail cplpmsantanadomaranhao@gmail.com 

Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e local. 

Santana do Maranhão-MA, 3 de maio de 2022. 
ANA BEATRIZ GALVÃO DE OLIVEIRA 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 025/2022. 
INTERESSADO: Município de São Domingos do Azeitão - MA. OBJETO: Contratação de 
empresa de engenharia para construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Grutlnha, 
no Municipio de São Domingos do Azeitão - MA. DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 
31/05/2022 às 15hr0Omin (quinze horas). FONTE DE RECURSOS: PROPOSTA N' 
13951.4410001/21.003 - SISMOB. VALOR ESTIMADO: R$ 778.000,00 (setecentos e setenta 
e oito mil reais). MAIORES INFORMAÇÕES PODERÃO SER ADQUIRIDAS DAS SEGUINTES 
FORMAS: na Comissão Permanente de Licitação, em dias úteis, de segunda a sexta, das 
08h0Omin às 12h0Omin, por melo digital, também nesta COMISSÃO, bem como no site da 
Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão/MA: 
https://saodomingosdoazeitao.ma.gov.br/ e no site do Tribunal de Contas do Estado: 
https://site.tce.ma.gov.br/. Mais informações poderão ser solicitadas através do e-mall da 
CPL: cpl.saodomingosdoazeitao@gmail.com, 

São Domingos do Azeitão - MA, 6 de maio de 2022. 
HUGO RIBEIRO CARDOSO 

Presidente da CPL 

Esta documento pode sat verificado no endereço eletrõnlco 

http.//w+s,.ln•8on be/autentkidade.html, pelo cddl`o ossoso22ssisoo29s 

PREFEITURA MUNICIPAL 
AVISOS DE P 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3 

Prorrogação do Prazo de Abertura. Pregão Eletrônico: nº 003/2022 Sistema de Registro 
de Preços - SRP. Processo Administrativo nº 01.2903.001/2022. 

A Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, através de seu Pregoeiro, 
torna público para conhecimento dos interessados a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 
ABERTURA da licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço 
por Item, para REGISTRO de PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o futuro 
e eventual fornecimento de géneros alimentícios perecivels e não pereclveis para a 
composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação marcada para realizar-se às 10:00 horas do dia 10 de maio de 2022, ficando a 
nova de abertura para o dia 24 de maio de 2022, às 10:00 horas. A sessão publica de 
julgamento será realizada eletronicamente no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br 
no dia e horário marcados. 0 Edital está disponibllizado, na integra, no endereço 
eletrônico: https://www.bbmnetiicltacoes.com.br, no Portal de Transparência do Município 
no endereço: https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ , no sistema SACOP e 
também poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Ucitação-
CPL, localizada no Prédio da Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, 
São João dos Patos/MA, de 2+ a 6i, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado 
através do e-maii: cpisjpma@gmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-
mall citados e ainda pelo telefone: 99 98421-9518. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2022 

Prorrogação do Prazo de Abertura. Pregão Eletrônico: Nº 006/2022 - SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS - SRP. Processo Administrativo nº 02.2903.004/2022. 

A Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, através de seu Pregoeiro, 
torna público para conhecimento dos interessados a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 
ABERTURA da licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço 
por Item, para REGISTRO de PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para futuro e 
eventual fornecimento de gêneros alimenticios, materiais de limpeza e utensillos para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, marcada para realizar-
se às 15:00 horas do dia 11 de maio de 2022, ficando a nova de abertura para o dia 24 
de maio de 2022, às 15:00 horas. A sessão publica de julgamento será realizada 
eletronicamente no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário marcados. 
0 Edital está dlsponibilizado, na Integra, no endereço eletrônico: 
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br, no Portal de Transparência do Município no 
endereço: https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencla/, no sistema SACOP e também 
poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, 
localizada no Prédio da Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São 
João dos Patos/MA, de 2º a 6+, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado 
através do e-mail: cpisjpma@gmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-
mail citados e ainda pelo telefone: 99 98421-9518. 

(~ PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2022 

11 Prorrogação do Prazo de Abertura. Pregão Eletrônico: nº 004/2022 - SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS - SRP. Processo Administrativo nº 02.2903.002/2022. 

A Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, através de seu Pregoeiro, 
torna público para conhecimento dos interessados a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 
ABERTURA da licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço 
por Item, para REGISTRO de PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o futuro 
e eventual fornecimento de materiais escolares diversos para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação, marcada para realizar-se hoje, às 15:00 horas do dia 10 
de maio de 2022, ficando a nova data de abertura para o dia o dia 25 de maio de 2022, 
às 15:00 horas. A sessão publica de julgamento será realizada eletronicamente no site 
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário marcados. 0 Edital está 
disponibilizado, na integra, no endereço eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br, 
no Portai de Transparência do Municfplo no endereço: 
https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ , no sistema SACOP e também poderá 
ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no 
Prédio da Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-D00, São João dos 
Patos/MA, de 2i a 6;, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do 
e-mail: cpisjpma@gmaii.com..Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail 

] citados e ainda pelo telefone: 99 9847.1-9518. 

São João dos Patos/MA, 10 de maio de 2022. 
FRANCISCO EDUARDO DA VEIGA LOPES 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO 
AVISO DE CANCELAMENTO 

A Prefeitura Municipal de São Roberto-MA, inscrita no CNPJ nº 
01.612.348/0001-00, localizada na Praça Dois Poderes, s/n, Centro, São Roberto, 
Maranhão. CEP - 65.758 000, por meio da Comissão Permanente de Licitação-CPL, neste 
ato representado pelo(a) Pregoeiro(a) do município, Sr(a) Rafael Pires Borges, portador da 
cédula de identidade nº 023454432002-6 e do CPF nº 053.527.163-84, conforme decisão 
da Secretaria Municipal de Educação de São Roberto-MA, representada pela Sra. Elisângela 
Lopes de Castro, Secretária Municipal, resolve CANCELAR a Adjudicação dos itens n' 1S; 16; 
18; 19; 21; 27; 29; 32 e 37 do Pregão Eletrônico n' 016/2021 tendo como objeto a Eventual 
contratação de pessoa(s) juridica(s) para o fornecimento de gêneros alimentícios 
destinados às crianças assistidas pelo programa nacional de alimentação e programas 
sociais, de interesse da Secretaria Municipal de Educação, em desfavor da empresa R R 
BASTOS EIRELI (CNPJ N': 23.599.588/0001-47), situada na Avenida Santa Maria, nº 432, 
Pacas, CEP: 65.200-000 - Pinheiro/MA. Motivo: recusar/retardar a assinatura de contrato, 
conforme comprovações juntadas aos atos do processo administrativo. Fundamentação 
legal: Cláusula n' 7 da Ata de Registro de Preços n 003/PE/016/2021; Art. 81 da Lei 
Federal n' 8.666/93; Art. 476, do Código Civil Brasileiro, bem como a as cláusula 22.2 e 
23.4 do Edital do Pregão Eletrônico 016/2021.. 

São Roberto-MA, 5 de maio de 2022. 
RAFAEL PIRES BORGES 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE 
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

RECONHEÇO E RATIFICO com base na Lei Federal nº 8.666/93 e nos termos do 
Processo Administrativo 31/2022-SEDUC, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com 
fundamento no artigo 25, inciso I, da Lei 8.666/93, para contratação da empresa 
GOMES&SILVA LIVROS E EDUCACÃO LTDA, Inscrita no CNPJ sob nº 44.540.421/0001-80, 
cujo objeto consiste na contratação de empresa para aquisição de livros didáticos para 
atendimento dos alunos do 22 e 3º anos da Rede Municipal de Ensino do municlpio de 
Vitorino Freire - MA, no valor total de R$ 142.975,00 (cento e quarenta e dois mil 
novecentos e setenta e cinco reais), através da Secretaria Municipal de Educação do 
Municlpio de Vitorino Freire/MA. 

Vitorino Freire - MA, S de maio de 2022. 
GEONE BATISTA DO CARMO 

Secretário Municipal de Educação 

Documento assinado di~lralmame conforme MP ne 2.200.2 G 24/08/2001, CP 
Que Intata a Infraestrutura de Chaves PúblKas Rraslleira • ICP.Rrasil. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES PREFEITURA MUNICIPAL DOS PATOS 

AVISO DE LICITAÇÃO AVISOS DE Rubrica 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022 - SRP 

O Município de Santo Antônio dos Lopes - MA, torna público aos 
interessados que, com base na Lei Federal nº. 10.520/2002, Decreto Federal 
10.024/2019; Decretos Municipais nº. 042/2018 e 054/2018, Lei Complementar 
nº. 123/2006 e alterações; Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, e demais legislações aplicáveis à espécie, fará realizar às 09h00min 
do dia 24/05/2022, licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica; modo 
de disputa: “aberto”; cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa, 
visando o registro de preços, para futura e eventual contratação de pessoa(s) 
jurídica(s) para fornecimento de insumos (materiais), pelo prazo de 12 (doze) 
meses, em atendimento às necessidades hospitalares e em unidades vinculadas 
à Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do Município de Santo Antônio 
dos Lopes/MA.A licitação será realizada no Portal de Compras Públicas - 
www.portaldecompraspublicas.com.br. O edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados no endereço: Praça Abrão Ferreira, S/N, Centro, 
Prédio da Comissão Permanente de Licitação, de 2º a 6º feira, no horário das 
08h00min às 12h00min; no endereço eletrônico deste poder executivo 
(www stoantoniodoslopes.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 
e-mail: dep.pregao Bstoantoniodoslopes.ma.gov.br. Para todas as referências de 
tempo, será observado o horário de Brasília/DF. 

  

Santo Antônio dos Lopes - MA, 10 de maio de 
2022. 

HERNANE LOPES ALENCAR 
Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2022- CPL 

PROCESSO Nº 0405221337/2022-PM5M-MA. 
A Prefeitura Municipal de Santana do Maranhão - MA, através da sua Comissão 

Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 

licitação na modalidade Tomada de Preços nº 03/2022-CPL, do tipo menor preço global, às 
13horas e 30minutos do dia 25 de maio de 2022, na sala da Comissão Permanente de 

Licitação - CPL, situada na Avenida Governadora Roseana Sarney, nº 1.000, Centro, no 
Prédio da Prefeitura Municipal, Sala de Reuniões da CPL, cujo objeto é a contratação de 
empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estradas vicinais no 
Município de Santana do Maranhão, na forma da Lei Federal nº 8.666/1993 aplicando-se os 
procedimentos determinados pela Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei 
Complementar nº 147/2014 e demais normas pertinentes à espécie. O edital e seus anexos 
estão à disposição dos Interessados no site da Prefeitura Municipal de Santana do 
Maranhão https://santanadomaranhao.ma,gov.br, Sistema de Acompanhamento Eletrônico 
de Contratação Pública (SACOP) wwwtcema.gov.br e na Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, Prédio situado na Avenida Governadora Roseana Sarney, nº 1.000, Centro 
- Santana do Maranhão, de 2º a 6% feira, no horário das OBh às 12h e das 14h às 
17h Poderá ser solicitado também através do e-mail cplpmsantanadomaranhao Ggmail.com 
. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e local. 

TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022- CPL 

PROCESSO Nº 0405221345/2022-PMSM-MA. 

A Prefeitura Municipal de Santana do Maranhão - MA, através da sua Comissão 

Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
licitação na modalidade Tomada de Preços nº 04/2022-CPL, do tipo menor preço global, às 
08 horas 30 minutos do dia 26 de maio de 2022, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação - CPI, situada na Avenida Governadora Roseana Sarney, nº 1.000, Centro, no 
Prédio da Prefeitura Municipal, Sala de Reuniões da CPL, cujo objeto é a contratação de 

empresa de engenharia para execução dos serviços de contratação de empresa de 
engenharia para execução dos serviços de pavimentação asfáltica na zona rural do 
Município de Santana do Maranhão, na forma da Lei Federal nº 8.666/1993 aplicando-se os 
procedimentos determinados pela Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei 
Complementar nº 147/2014 e demais normas pertinentes à espécie. O edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados no site da Prefeitura Municipal de Santana do 
Maranhão https://santanadomaranhao.ma.gov.br, Sistema de Acompanhamento Eletrônico 
de Contratação Pública (SACOP) www.tce.magov.br e na Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, Prédio situado na Avenida Governadora Roseana Sarney, nf 1.000, Centro 
- Santana do Maranhão, de 2º a 6% feira, no horário das OBh às 12h e das 14h às 
17h.Poderá ser solicitado também através do e-mail cplpmsantanadomaranhao E gmail.com 

. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e local. 

Santana do Maranhão-MA, 3 de maio de 2022. 

ANA BEATRIZ GALVÃO DE OLIVEIRA 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2022. 
INTERESSADO: Município de São Domingos do Azeitão - MA. OBJETO: Contratação de 
empresa de engenharia para construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Grutinha, 
no Município de São Domingos do Azeitão - MA. DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 
31/05/2022 às 15hr00min (quinze horas). FONTE DE RECURSOS: PROPOSTA Nº 
13951.4410001/21-003 - SISMOB. VALOR ESTIMADO: R$ 778.000,00 (setecentos e setenta 
e oito mil reais). MAIORES INFORMAÇÕES PODERÃO SER ADQUIRIDAS DAS SEGUINTES 
FORMAS: na Comissão Permanente de Licitação, em dias úteis, de segunda a sexta, das 
08h00min às 12h00min, por meio digital, também nesta COMISSÃO, bem como no site da 
Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão/MA: 
hrtps://saodomingosdoazeitao.ma.gov.br/ e no site do Tribunal de Contas do Estado: 
hrtps://site.tce.ma.gov.br/. Mais informações poderão ser solicitadas através do e-mail da 
CPL: cpl.saodomingosdoazeitao E gmail.com, 

  

São Domingos do Azeitão - MA, 6 de maio de 2022. 
HUGO RIBEIRO CARDOSO 

Presidente da CPL 

Prorrogação do Prazo de Abertura, Pregão Eletrônico: nº 003/2022 - Sistema de Registro 
de Preços - SAP. Processa Administrativo nº 02.2903.001/2022. 

A Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, através de seu Pregoeiro, 
torna público para conhecimento dos interessados a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 
ABERTURA da licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço 
por Item, para REGISTRO de PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o futuro 
e eventual fornecimento de géneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para a 
composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação marcada para realizar-se às 10:00 horas do dia 10 de maio de 2022, ficando a 
nova de abertura para o dia 24 de maio de 2022, às 10:00 horas. A sessão publica de 
julgamento será realizada eletronicamente no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br 
no dia e horário marcados, O Edital está disponibilizado, na Íntegra, no endereço 
eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br, no Portal de Transparência do Município 
no endereço: https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ , no sistema SACOP e 
também poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação- 
CPL, localizada no Prédio da Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, 
São João dos Patos/MA, de 2% a 61, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado 
através do e-mail: cplsjpma (O gmall.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e- 
mail citados e ainda pelo telefone: 99 98421-9518. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2022 

Prorrogação do Prazo de Abertura. Pregão Eletrônico: Nº 006/2022 - SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS - SRP, Processo Administrativo nº 02.2903.004/2022. 

A Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, através de seu Pregoeiro, 
torna público para conhecimento dos interessados a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 
ABERTURA da licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço 
por Item, para REGISTRO de PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para futuro e 
eventual fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e utensílios para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, marcada para realizar- 
se às 15:00 horas do dia 11 de maio de 2022, ficando a nova de abertura para o dia 24 
de maio de 2022, às 15:00 horas. A sessão publica de julgamento será realizada 
eletronicamente no site https;//www bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário marcados. 
O Edital está disponibilizado, na Íntegra, no endereço — eletrônico: 
https://www bbmnetlicitaçoes.com.br, no Portal de Transparência do Município no 
endereço: https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ , no sistema SACOP e também 
poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Lícitação-CPL, 
localizada no Prédio da Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São 
João dos Patos/MA, de 2º a 6º, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado 
através do e-mail: cplsjprma(Ggmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e- 
mail citados e ainda pelo telefone: 99 98421-9518. 

E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2022 “1 

Prorrogação do Prazo de Abertura. Pregão Eletrônico: nº 004/2022 - SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS - SRP. Processo Administrativo nº 02.2903.002/2022. 

A Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, através de seu Pregoeiro, 
torna público para conhecimento dos interessados a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 
ABERTURA da licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menar Preço 
por Item, para REGISTRO de PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o futuro 
e eventual fornecimento de materiais escolares diversos para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação, marcada para realizar-se hoje, às 15:00 horas do dia 10 
de maio de 2022, ficando a nova data de abertura para o dia o dia 25 de malo de 2022, 
às 15:00 horas. A sessão publica de julgamento será realizada eletronicamente no site 
hrtps://www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário marcados. O Edital está 
disponibilizado, na Integra, no endereço eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br, 
no Portal de Transparência do Muníípio no — endereço: 
hrtps://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ , no sistema SACOP e também poderá 
ser consultado e obtidos na saia da Comissão Permanente de Licitação-CPI, localizada no 
Prédio da Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos 
Patos/MA, de 2º a 6º, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do 
e-mail: cplsjpma gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail 

| dos e ainda pelo telefone: 99 98421-9518. 

São João dos Patos/MA, 10 de maio de 2022. 
FRANCISCO EDUARDO DA VEIGA LOPES 

Pregoeiro 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO 

AVISO DE CANCELAMENTO 

      

A Prefeitura Municipal de São Roberto-MA, Inscrita no CNPJ] nº 
01.612.348/0001-00, localizada na Praça Dois Poderes, s/n, Centro, São Roberto, 
Maranhão. CEP - 65.758-000, por meio da Comissão Permanente de Licitação-CPL, neste 
ato representado pelo(a) Pregoeiro(a) do município, Sr(a) Rafael Pires Borges, portador da 
cédula de Identidade nº 023454432002-6 e do CPF nº 053.527.163-B4, conforme decisão 
da Secretaria Municipal de Educação de São Roberto-MA, representada pela Sra. Elisângela 
Lopes de Castro, Secretária Municipal, resolve CANCELAR a Adjudicação dos itens nº 15; 16; 
18; 19; 21; 27; 29; 32 e 37 do Pregão Eletrônico nº 016/2021 tendo como objeto a Eventual 
contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de gêneros alimentícios 
destinados às crianças assistidas pelo programa nacional de alimentação e programas 
sociais, de interesse da Secretaria Municipal de Educação, em desfavor da empresa R R 
BASTOS EIRELI (CNP) Nº: 23.599.588/0001-47), situada na Avenida Santa Maria, nº 432, 
Pacas, CEP: 65.200-000 - Pinheiro/MA. Motivo: recusar/retardar a assinatura de contrato, 
conforme comprovações juntadas aos atos do processo administrativo. Fundamentação 
legal: Cláusula nº 7 da Ata de Registro de Preços nº 003/PE/016/2021; Art. 81 da Lei 
Federal nº 8.666/93; Art. 476, do Código Civil Brasileiro, bem como a as cláusula 22.2 e 
23.4 do Edital do Pregão Eletrônico 016/2021... 

São Roberto-MA, 5 de malo de 2022. 
RAFAEL PIRES BORGES 

Pregoeiro 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE 

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

RECONHEÇO E RATIFICO com base na Lei Federal nº 8.666/93 e nos termos do 
Processo Administrativo 31/2022-SEDUC, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com 
fundamento no artigo 25, inciso |, da Lei 8.666/93, para contratação da empresa 
GOMES&SILVA LIVROS E EDUCAÇÃO LTDA, inscrita no CNP! sob nº 44.540.421/0001-80, 
cujo objeto consiste na contratação de empresa para aquisição de livros didáticos para 
atendimento dos alunos do 2º e 3º anos da Rede Municipal de Ensino do município de 
Vitorino Freire - MA, no valor total de R$ 142.975,00 (cento e quarenta e dois mil 
novecentos e setenta e cinco reais), através da Secretaria Municipal de Educação do 
Município de Vitorino Freire/MA. 

Vitorino Freire - MA, 5 de maio de 2022. 
GEONE BATISTA DO CARMO 

Secretário Municipal de Educação 
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