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imobiliários; - Ausência da assinatura do engenheiro
responsável técnica da empresa, na declaração de indicação do
responsável técnico, deixando de atender o item 5.2.3., "f, f.2)
do edital; CONSTRUTORA ZETTA LTDA, inscrita no CNPJ n®
11.119.545/0001-38 - -Prova de iniscriçâo no cadastro de
contribuintes estadual, emitido com prazo superior à 60 dias,
deixando de atender o item 18.12 do edital; - Ausência das
notas explicativas do balanço,patrimonial, deixando de atender
o item 5.2.4. "a" do edital; S. C. CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ n®
10.676.296/0001-19 - Ausência da assinatura do engenheiro
responsável técnica da empresa, na declaração de indicação do
responsável técnico, deixando de atender o item 5.2.3., "f", f.2)
do edital; -Prova de inscrição no cádastro de contribuintes
estadual, emitido com prazo superior à 60 dias, deixando de
atender o item 18.12 do edital; - Ausência das notas explicativas
do balanço patrimonial, deixando de atender o item 5.2.4. "a"
do edital; J. A. C. SÁ EIRELI, CNPJm® 17.257.344/0001-83 -
Ausência de assinatura do responsável técnico da empresa na
declaração de indicação do responsável,técnico, deixando de
atender o item 5.2.3., "f.2" do edital. -Ausência da DFC -
Demonstração de Fluxo de Caixa, deixando de atender o item
5.2.4. "a.1.5" do edital. FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ n® 15.796.085/001-33 -Ausência da Certidão de

/""'•(iro Teor, deixando de cumprir com o item 5.2.5., "d" do
'ai; - Ausência da declaração de indicação do responsável

técnico, deixando de atender o item 5.2.3.', 'T', f.2) do edital. AD
& JM SERVIÇOS E PRODUTOS, LTDA, CNPJ n®
36.865.799/0001-26 - Ausência da certidão negativa de infração
à legislação de proteção ao trabalho) expedida pela Secretaria
de Inspeção do Trabalho, deixando de atender o item 5.2.5. "c"
do edital; - Ausência da declaração de indicação do responsável
técnico, deixando de atender o item 5.2.3., "f, f.2) do edital; -
Ausência da Certidão de Inteiro Teor, deiixando de cumprir com
o item 5.2.5., "d" do edital. Sendo assim, todos os
representantes, caso desejem, poderão apresentar recurso
dentro do prazo de 5 dias, de acordO]Com o Art. 109, inciso I da
Lei 8.666/93. São João dos Patos/MA; 25,de novembro de 2021.
Francisco Eduardo da Veiga Lopes - Presidente da CPL.

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: b85d2fec54ad0bcl c40b586a6badal Ic

AVISOS DE LICITAÇÃO

jSO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SR? N»
25/2021. O Município de São João dos Patos - Estado do
Maranhão, por intermédio da Secretaria Municipal de
Administração, torna público, que promovera licitação na
modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços.
OBJETO: Registro de Preços para a prestação de serviços de
Desinsetização, Desratização, Descupihizaçâo, Roço, Capina,
Poda de Arvores, Limpeza de Caixa ,d'água e Limpeza de
Cisterna para as diversas secretarias de São João dos Patos/MA,
no dia 10/12/2021 às 09h00, horário de Brasília. O Edital pode
ser consultado na Comissão Permanente de Licitação-CPL, em
dias úteis de 2^ a 6® feira, nos horários das 08:00 às 12:00h. O
Edital poderá ser obtido gratúitamente no site:
www.saojoaodospatos.ma.gov.br, site do TCE/MA:
www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do e-
mail: cplsjpma@gmail.com, ou no site do Licitanet:
www.licitanet.com.br. São João dos Patos - MA, 24 de
novembro de 2021. Thuany Costa de Sá Gomes - Secretária
Municipal de Administração.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N®
26/2021. O Município de São João dos Patos - Estado do
Maranhão, por intermédio da Secretaria Municipal de
Administração, torna público, que promovera licitação na
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AVI^O DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N®
27/2021. O Município de São João dos Patos - Estado do
Maranhão, por intermédio da Secretaria Municipal de
Administração, torna público, que promovera licitação na
modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços.
OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa
especializada na confecção de impressos e materiais gráficos:
diagramação, formatação e confecção/execução de serviços
gráficos diversos, incluindo produção de impressos para
atender as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura

de Sbo João dos Patos/MA, no dia 13/12/2021 às 09h00, horário
de Brasília. O Edital pode ser consultado na Comissão
Permanente de Licitação-CPL, em dias úteis de 2® a 6® feira,
nos horários das 08:00 às 12:00h. O Edital poderá ser obtido
gratuitamente no site: ivww.saojoaodospatos.ma.gov.br, site do
TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado
através do e-mail: cplsjpma@gmail.com, ou no site do Licitanet:
www.licitanet.com.br. São João dos Patos - MA, 24 de
novembro de 2021. Thuany Costa de Sá Gomes -SecretáriaMurjicipal de Administração.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N®
28/2021. O Município de São João dos Patos - Estado do
Maranhão, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde,
torna público, que promovera licitação na modalidade Pregão
Eletrônico para Registro de Preços. OBJETO: Registro de
Pregos para a Contratação de empresa especializada na
preátaçâo dos serviços de limpeza hospitalar, higienização e
conservação, visando a obtenção de adequada condição de
saluoridade e higiene em dependências da Unidade hospitalar e
Unidade de Básica de Saúde - UBS do Município de São João
do^Patos/MA, no dia 13/12/2021 às 15h00, horário de Brasília.
O üdital pode ser consultado na Comissão Permanente de
Licitação-CPL, em dias úteis de 2® a 6® feira, nos horários das
08:Ò0 às 12:00h. OEdital poderá ser obtido gratuitamente no
site: www.saojoaodospatos.ma.gov.br, site do TCE/MA:
wwv.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do e-

1: cplsjpma@gmail.com, ou no site do Licitanet:
w.licitanet.com.br. São João dos Patos - MA, 24 de

novembro de 2021. Kairo Coelho de Sousa Corrêa - Secretário

Municipal de Saúde.xxxxxxc
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AVISO DE TERMO ADITIVO

TERMO AO CONTRATO N® 0904005/2021. 1® Termo

tivo de atualização de valor ao Contrato n® 0904005/2021,
entre Si celebram o MUNICÍPIO DE São João dos Patos e a

presa, MVA EMPREENDIMENTOS LTDA, para o
forjnecimento de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP (gás de
cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 - botijão 13 kg. O
Mx nicípio de São João dos Patos/MA, inscrito no CNPJ sob o n®

modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. 06 089.668/0001-33, através da Secretaria Municipal de
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY

AVISOS DE UCITAÇAO |
PREGÃO ELETRÔNICO N« 30/2021

I I
A Prefeitura IVIunIcipai de Presidente Sarnev-MA. torna público para

conhecimento dos interessados oue realizará no dia 10 de dezembro de 2021 ás 08:30
horas, licitação rta modalidade Pregão Eletrônico n.a 30/2021. objetivando o registro de
preços para futura e eventual aquisição de Insumôs e instrumentos odontológicos para
atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Presidente Sarney-
MA.0 Edital pode ser consultado na, Comissão Permanente de Licitação, Av. Albino
Moreira, 03 - Centro • Presidente Sarnev-MA, em dias úteis de 2» a 5« feira, nos horários
das 08:00 às 12:00h ou | poderá ser obtido através do site
https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.2ul:
http://pre5ldentesarney.ma.gov.br/trans'parencla/1ícitacoes I e
https;//www.llcltanet.com.br/. Informações pelo e-mail: cpVsarnev@hotmaiI.com.

PREGÃO ELETRÔNICO NS 31/2021

A Prefeitura Municipal de Presidente Sarney-MA, torna público para
conhecimento dos Interessados que realizará no dja 10 de dezembro de 2021 às 14:30 ,
horas, licitação na modalidade Pregão Eletrônico n'.e 31/2021, objetivando o registro de i
preços para futura e eventual aquisição de material laboratorial para atender as demandas
da Secretaria Municipal de Saúde de Presidente 5afncv-MA.

O Edital pode ser consultado na Comissão Permanente de Licitação, Av. Albino i
Moreira, 03 - Centro - Presidente Samey-MA, em dias úteis de 2* a 6* feira, nos horários
das 08:00 às 12d)0h ou poderá ser obtido através do site
https;//www5.tce.ma.gov.br/sacop/müra1site/mura1.zui; |
http://presidentesarney.ma.B0V.br/transparencia/ilcit3Coesl e
https://www.iicitanet.com.br/. informações pelo e-mail: cpI.sarnev@hotmaii.com.

I I
Presidente Samev, 26 de novembro de 2021.

MAURO LEITE UMA
, Prégoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE'rIACHÂO
EXTRATO OE REGISTRO'OE PREÇOS ^

EXTRATO DA ATA OE REGISTRO DE PREÇOS N* 042/2021 [PMR- PREGÃO ELETRÔNICO N«
037/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO N* 77.07.07/2021. ORGÃO GERENCIADOR: .
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA D£ RIACHÃO - MA. Objeto: Registro de I
Preços para a contratação de empresa para Aquisição cie Equipamentos e Material de
Construção paraConfec^o de Bloqueies. Vigência: 12 (doze) meses a contar daassinatura.
Empresa: E. Rodrigues dos ReisConstruções e Corsstrutob Eireii, CNPJ: 07.940.6S4/0001- i
44, vencedora com o valor global de RS 81.440,00 (oitenta e um mil quatrocentos e
quarenta reais); F A S M Service Eireil, CNPJ; 36.965.115/0001-68, vencedora com o valor
globalde RS 199.500,00(cento e noventa e nove mile quinhentos reais) e L. Matos Viana I
• ME. CNPJ: 30.277.555/0001-46, vencedora com o lyalor global de RS 446.000.00 '
(quatrocentos e quarenta e oito mil reais). Assinatura da Ata: 04/11/2021.

: 1 I
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO OE PREÇOS N* 043/202lj- PMR. PREGÃO ELETRÔNICO N»
040/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO N'096,23.09/2021. ORGÃO GERENCIADOR: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OE RIACHÃO -'MA. Objeto: Registro de Preços para a
contratação de empresa para Aquisição de Gás Oxigênio Medicinal. Vigência: 12 (doze)
meses a contar da assinatura. Empresa: BALSAS GASES E TINTAS EIRCLI, inscrita no CNPJ n<
06.335.107/0001-77, no valor global de R5 245.875.00 (duzentos e quarenta e cinco rnil '
oitocentos e setenta e cinco reais) e S P DE S0U2A E CiA LTDA ME. inscrita no CNPJ ns
16.830.414/0001-88, no valor global de RS 165.SD0.00|(cenio e sessenta c cinco mil e {
quinhentos reais). Assinatura da Ata; 05/11/2021.' I '

I
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DA ATA OE REGISTRO DE PREÇOS N* 041/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N» '
038/2021. PROCESSO ADMlNiSTRATIVO N' 91.11.08/2021. ORGÃO GERENCIADOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE RIACHÃO - MA. Objeto: Registro dePreços {
para a Contratação de Empresa para Prestação dé Serviço de Reserva. Emissão,
Cancelamento, Remarcação de Bilhete de Passagens Tef^-estres, para Viabilizar Viagens de
Gestores, Servidores Municipais, bem como de Pacientes que Realizam Tratamento fora do i
Domicilio (TFO).Vigência: 12 (doze) meses a contar da assinatura. Empresa: M de Lourdes
Rodrigues Amorim • ME, CNPJ: 08.733.853/0001-44, vencedora com o valor global de RS
R$ 909.400,00 (novecentos e nove mil e quatrocentos reais). Assinatura da Ata: i
04/11/2021. ' I

EXTRATO DE REGISTRO DE f|rEÇOS |
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N* 039/2021 - PMR. PREGÃO PRESENCIAL N« '
039/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO N* 090.10.08/2021. ORGÃO GERENCIADOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA EJUVENTUDE OE RIACHÃO- MA. Objeto: |
Registro de Preços para a contratação de empresa para Aquisição de Enfeites Luminosos
Natalinos, com Instalação para serem Utilizados 'nas Festas Natalinas. Vigência: 12 (doze)
meses a contar da assinatura. Empresa: JR SOARES ATACADISTA EIRELI, inscrita no CNPJ n^j
32.136.831/0001-81, no valor global de R$ 457.664,19 (quatrocentos e cinqüenta e sete mil
seiscentos e sessenta e quatro reais e dezenove centavos). Assinatura da Ata:
05/11/2021. ^ I I

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT/|k LUZIA DO PARUÂ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

i I
ADITIVO DE CONTRATO a) Espécie: SEXTO ADITIVO DO CONTRATO N» 023/2019 • SEMPAF.i
firmado em 11/11/2019, entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÃ-MA,'
atravésda SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO) ADMINISTRAÇÃO £ FINANÇAS, e a
empresa A C M CONSTRUCOES ETERRAPtENAGEM LTDA; b) Objetodo Contrato: Execução'
de Obra:. PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUEIES NO BAIRRO] BOM JESUS, c] Objeto do Aditivo:
Aditivo de Prazo de Vigência de Contrato; d) Data da assinatura do Termode aditivo: Ol'
de novembro de 2021: e) Dias de aditivo: 120 (cenloje vinte) dias (até 03 de março de
2022); f) Fundamento Legal: Art. 57, da lei n' 8.666, de 71 de junho de 1993; g) Processo
Administrativo: 205/2019; h) Signatários; pelo' Contratante: FLÃVIO JOSÉ PADILHA DE
ALMEIDA e, pela Contratada Sr. AUGUSTO CÉSAR MELO DA COSTA. i

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO |
AVISO DE UOTAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N» SO/2021 |
APregoeira Gfidal da{ Prefeitura Municipal de São Bernardo. Estado do

Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob á
égide da Lei n.P 10.520/02, Deaeto]n.8 10.024/19 e subsidlarlamente as disposições da lei
n.s 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico coni
registro de preço do tipo menor|preço que tem por objeto Contratação de empresa
especializada em prestação de serviços de projetos pedagógicos, com instalação dé
software e com ferramentas tecnológicas para automatização dos processos executados dè
forma manual para atendimento dtj Secretaria de Eduáção da Prefeitura Municipal de São
Bernardo/MA, o certame se realizará no dia 09 de dezembro de 2021, ás 15:00 horas
(horário de Brasília], através do uso de recursos da tecnologia da Informação, site

ISSN 1677-7069 N9 223, segunda-feira, 29 de novembro de 2021

https;//' (ww.port3ldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta
Prefeitu a Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça
Bernard i Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. U èdllál ê LélJL àlItíJIUS
encontr m-se disponíveis na pagina web do Portal de (smpras Públicas • endereço
https:// rww.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimer os adicionais no mesmo
endere^) e/ou pelo telefone (* 98) 3477 • 1892, das 08:00
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dec
São

cor

asFiCQoMA n°

e novembro de 2021
EL1ZA DOS SANTÇS ARAÚJO LIMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N» 49/

A Pregoeira Oficial úa Prefeitura Municipal iflj<5ãu BU
MaranI Io, torna público, para conhecimento dos Interessados que fará realizar, sob a
égide d I Lei n.s 10.520/02, Decreto nia 10.024/19 e subsidlarlamente as disposições da Lei
n.e 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade PregãoEletrônico com
registre! de preço do tipo menor preço por lote, apuração por item que tem por objeto
Contraffição de empresa para fornecimento de serviços/materiais gráficos para
atendiroento da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA, o certame se realizará no dia
09 de dezembro de 2021, ás 11:00horas (horário de Brasflia), através do uso de recursos
da tecnologia da informação, site https://www.portaldccompraspubllcas.com.br, sendo
presidida pela Pregoeira desta Prefeitura t^unlelpal, na sala da Comissão Permanente de
Lidtaçá). situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro. SãoBernardo • MA. Oedital
e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Compras Públicas -
endere o http$;//www.portaldecompra$publicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no
mesmq endereço e/ou pelo telefone (* 98) 3477 • 1892, das 08:00 as 12:00hs.

São Bernardo-MA, 2S de novembro de 2021
EUZA DOS SANTOS ARAÚJO UMA

AVISO OE LICITAÇÃO
PREGÃO ELnRONICO SRP48/2021

A Pregoeira Oficial cia Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do
Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a
égide da Lei n.s 10.520/02, Decreio n.> 10.024/19 e subsidlarlamente as disposições da Lei
n.fl 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico com
reglstrf) de preço do tipo menor preço por lote, apuração por item que tem por objeto
Contra " ' ' ' " ....
atend
09 de
da tei
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brica
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cação de empresa para fornecimento de material de limpeza hospitalar para
nento da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA, o certame se realizará no dia
dezembro de 2021, ás 08:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos
nologla da informação, sue https;//www.portaldecompr3spublicas.com.br, sendo
da pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de

Ücitaç Io, situada na Pça BernardoCoelhode Almeida, Centro,São Bernardo- MA. O edital
e seu' anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Compras Públicas •
onder ço https://www.portaldccompraspubllcas.com.br. Esdareclmentos adicionais no
mesmj) endereço e/ou pelo telefone (*'98) 3477 • 1892, das 08:00as 12:00hs.

São Bemardo-MA, 25 de novembro de 2021
ELI2:a dos SANTOS ARAÚJO LIMA.

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS

AVISOS DE LICrTAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO NB 25/2021

O Município de São lo3o dos Patos - Estado do Maranhão, por intermédio da
Secre aria Municipal de Administração, torna público, que promovera licitação na
moda Idade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. OBJETO: Registro de Preços para a
prestação de serviços de Desinsedzação, Desratização, Descupinlzação, Roço, Capina, Poda
de ÁiLores, Limpeza de Caixa d'agua e Limpeza de Cisterna paraas diversas secretarias de
São J lão dos Paios/MA, no dia 10/12/2021 às 09h00, horário de Brasília. O Edital pode ser
consi Itado na Comissão Permanente de Ucitação-CPL, em dias úteis de 2' a 6B feira, nos
horáios das 08:00 às 12:00h O Edital poderá ser obtido gratuitamente no site:
www saojoaodospatos.ma.gov.br. site do TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser
solici ado através do e-maii: cplslpma@gmail.com, ou no site do Lidtanel:
wwwllicitanet.com.br.

PREGÃO ELETRÔNICO N» 26/2021

O Município de São Joio dos Patos • Estado do Maranhão, por Intermédio da
Secr<tarla Municipal de Administração, torna público, que promovera licitação na
mod lidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. OBJETO: Registro de preços para
even uai aquisição parcelada de equipamentos e suprimentos de Informática para atender
a dmanda das diversas Secretarias da Prefeitura de São João dos Patos/MA, no dia
10/1
Perrr

1/2021 às IShOO, horário de Brasília. O Edital pode ser consultado na Comissão
anente de LicItação-CPL. em dias úteis de 2> a 6* feita, nos horários das 08:00 às

12:0 ih. OEdital pode^ ser obtido gratuitamente no site:www.saojoaodospatos.ma.gav,br,
site do TCE/MA; www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do e-mail:
cpis] ima@gmall.com, ou no site do Ucitanet: www.licltanet.com.br.

PREGÃO ELETRÔNICO NB 27/2021

O Município de São João dos Patos • Estado do Maranhão, por Intermédio da
Seci 'taria Municipal de Administração, torna público, que promovera licitação na
moc illdade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. OBJETO: Registro de preços para
contratação de empresa especializada na confecção de Impressos e materiais gráficos:
diag amação, formatação e confecção/execução de serviços gráficos diversos, Incluindo
proí ução de impressos para atender as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura
de São João dos Patos/MA, no dia 13/12/2021 às 09h00, horário de Brasília. O Editalpode
ser onsuliado na Comissão Permanente de Ucitação-CPL, em dias úteis de 2' a 6' feira,
nos horários das OBXXJ às 12 00h. O Edital poderá ser obtido gratuitamente no site:
ww (.saojoaodospatos.ma.gov.br, site do TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser
solli Itado através do e-mail; cplsjpms@gmall.com, ou no site do Ucitanet:
www.licltanet.com.br.

PREGÃO ELETRÔNICO NB 28/2021

O Município de SSn João dos Patos - Estado do Maranhão, por Intermédio da
Sec etarla Municipal de Saúde, torna público, que promovera licitação na modalidade
Pre ão Eletrônico para Registro de Preços. OBJETO: Registro de Preços para a Contratação
de :mpresa especializada na prestação dos serviços de limpeza hospitalar, higlenização e
corfiervação, visando a obtenção de adequada condição de salubridade e higiene em

endèncias da Unidade hospitalar e Unidade de Básica de Saúde • UBS do Município de
João dos Patos/MA, no dia 13/12/2021 às IShOO, horário de Brasília. O Edital pode ser
iultado na Comissão Permanente de Ucitação-CPL, em dias úteis de 2< a 6' feira, nos

hoerios das 08:00 ás 12:00h. O Edital poderá ser obtido gratuitamente no site:
wv ar.sao|oaodospatos.ma.gov br., site do TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser
sol :ltado através do e-mall: cplsjpma@gmall.com, ou no site do Ucitanet;
w^.lldtanet.com.br.
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São João dos Patos • MA, 24 de novembro de 2021.
KAIRO COELHO DE SOUSA CORRÊA

Secretário Munidpal de Saúde
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zembro de 2021, na plataforma PORTAL DE COMPRAS PÚBLI
CAS, licitação na modalidade Pregào Eletrônico, do tipo menor preço
por item, lendo por objeto a contrataçüo de empresa para confecção de
próteses dentárias, para atender as necessidades da Secretaria Muni
cipal de Saúde, conforme Edital cscusÀnexos, na fonnada Lei FciJc-
ral n" 10.520/2002, Lei Complementar n" 123/2006, Decreto Federal
n® 10.024/2019, regulamentado pelo Decreto Municipal n® 002/2021,
utilizando-se subsidiaríamente as normp da Lei n° 8.666/93 e suas
alterações e demais normas pertinentes à espécie. Os trabalhosjde
julgamento do certame serão conduzidos pelo Pregoeiro do Muni
cípio e Equipe de Apoio.' O edital'e seus anexos estão à disposição
dos interessados nos seguintes endereços eletrônicos: www.saopedro-
daaguabranca.ma.gov.br (portal Tr^spárência do Município), www.
portaldecompraspuhlicas.com.br. bem como através do Sisiema|de
Acompanhamento das Contratações Públicas - SACOP, na sala'da
CPL - Comissão Permanente de Licitação, situada à Rua Presidente
GeiscI, n" 581, centro, Município dcSão Pedro daÁgua Branca/MA,
de 2" a 6" feira, no horário das OShOOmin às 12h00min,onde poderão
ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais
no endereço supra ou pelo e-mail cpl@saopedrodaaguabranca.ma.
gov.br. Alexsandro Tenório Rolim-Pregóeiro Municipal.

I I I '
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS

IPATOS-MA
I I I ^

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SR? N"
25/2021. OMunicípio de São João'dos Patos - Estado do Maranhão,
por intermédio da Secretaria Municipal jde Administração, toma pú
blico, que promovera licitação na modalidade Pregão Eletrônico para
Registro de Preços. OBJETO: Registro de Preços para a prestação
de serviços de Desinsetização, Desratização, Descupinizaçào, Roço,
Capina, Poda de Árvoresi Limpeza de Caixa d*água e Limpeza de
Cisterna para as diversas secretarias de São João dos Patos/MA. no
dia 10/12/2021 às 09h00. horário de Brasília. O Edital pode ser con
sultado na Comissão Permanente de Licitação-CPL, em dias úteis de
2" a 6" feira, nos horários das 08:00 às 12:00h. O Edital poderá ser ob
tido gratuitamente no site: www.saoioaodospatos.ma,eov.br. site do
TCE/MA:w\v\v.tce.ma.gov.br/sacop. poderáser solicitadoatravés do
e-mail: cpisipma@gmail.com. ou no site do Licitanet: www.licitanet.
com.br. São João dos Patos - MA, 24 de novembro de 2021. Thuany
Costa de Sá Gomes - Secretária Municipal de Administração. i

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N"
26/2021. OMunicípio de São João dós Patos - Estado do Maranhão, por
intermédio da Secretaria Municipal de Administração, toma público, que
promovera licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de
Preços. OBJETÒ: Registro de preços para eventual aquisição parcelada
de equipamentose suprimentosde Informática para atender a demanda
das diversas Secretarias da Prefeitura de São João dos Patos/MA, no dia
10/12/2021 às 15hOO, horário de Brasilia. |0Edital pode ser consultado
na Comissão Permanente'de Licitáção-CPL, em dias úteis dc 2" a
6" feira, nos horários das ,08:00 às ]12:0j3h. OEdital poderá ser ob
tido gratuitamente no site: www.saoioa0dospatos.ma.gov.br. site do
TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop. poderá ser solicitado através do
e-mail: cplsipma@gmail.cQm.ou nó site
com.br. São João dos Patos - MA, 24 dc

do Licitanet: www.licitanet.

novembro de 2021. Thuany
Costa de Sá Gomes - Secretária Municipal de Administração.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N"
27/2021.0 Município de São João (los ijatos -Estado do Maranhão,
por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, torna pú
blico, que promovera licitação na modalidade Pregào Eletrônico para
Registro de Preços. OBJETO: Registro! preços para contratação
de empresa especializada na confecção de impressos e materiais grá
ficos: diagramaçâo, formatação c confecção/execução de serviços
gráficos diversos, incluindo produção de impressos para atender ás
necessidades das diversas Secretaria.^ da Prefeitura de São João dos Pa

tos/MA, no dia 13/12/2021 ^ 09h00. horário de Brasília, OEdital poóe
ser consultado na Comissão [Permanente de' Licitação-CPL, em dias úteis
de 2° a 6" feira, nos horários das 08:00 às' 12:00h. O Editai poderá ser
obtido gratuitamente no si^: w\vw.saoioaodospatos.ma.gov.br. site do
TCE/MA: www.tce.ma-gov.br/sacop. poderá ser solicitado através do
e-mall: cplsipma@gmail.cóm. ou no sitejdo Licitanet: wvvw.licitanet.
com.br. São João dos Patos - MA, 24 de novembro de 2021. Thuany
Costa dc Sá Gomes - Secretária Municipal de Administração. 1

D.O. PUBLK AÇÕES D^ERCEIROS

ISO DE LICITAÇÃO. PR
1/2021. O Município de São Joãl
)r intermédio da Secretaria Muni

•SRP N"
itádS do Marppfwo-

e, toma público, que
omovera licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de
•eços, OBJETÒ: Registro de Preços para a Contratação de empresa
pecializadana prestação dos serviços de limpeza hospitalar, higieni-

zâ(^o c conservação, visando a obtenção de adequada condição de salu-
b[idadc chigiene em dependências da Unidade hospitalar cUnidade de
B^ica deSaúde - UBS doMunicípio deSão João dos Patos/MA, nodia
là/l2/202I às 15hOO. horário de Brasília. O Edital pode ser consul
tado na Comissão Permanente de Licilação-CPL, em dias úteis de 2"
al6" feira, nos horários das 08:00 às I2:00h. O Edital poderá serob-
tiçlo gratuitamente no site: www.saoioaodospatos.ma.gov.br. site do
TCE/MA; www.tce.ma.gov.br/sacoD. poderá ser solicitado através do
e-^mail: cplsipma@gmail.com. ou no site do Licitanet: \v\vw.licitanet.
com,br. São João dos Patos - MA, 24 de novembro de 2021. Kairo
C }elhode Sousa Corrêa - Secretário Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO
DO DOCA BEZERRA- MA

AVíso de licitação, PREGÃO ELETRÔNICO N® 034/2021, processo
ac ministrativo n° 041002/2021, OBJETO: Registro de Preços para
fi tura c eventual contratação dc empresa para locação de veículos e
rraquinas pesadas de interesse deste Município, conforme Termo de
R :ferência, o edital e seus anexos estão à disposição dos interessados
nos sítios https://comDrasbr.com.br ou w>vw.saoraímundododocabe-
z< rra.mn.gov.br e podendo; em caso de problemas nos sites acima, ser
a( quirido gratuitamente na sala da CPL, ou através do e-mail: cplsaor-
dl @hotmail.com durante os dias úteis, das 08:00 às 12:00horas. Data
dí Abertura: 10/12/2021, às 09:00hs (nove) (horário de Brasília); Lo-
ct 1: Site httDs://comDrasbr.'com.br maiores Informaçõese-mail: cpl-
sa,ordb@hotmail.com ou ná - CPL, Rua Antônio Neto n® 249, centro.
Si o Raimundo do Doca Bezerra - MA., 26 de Novembro de 2021,
Bàrtoiomeu Pessoa Cabral, Secretário Municipal dc Obras.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO
MEARIM-MA

'ISO DE CANCELAMENTO. A Comissão Permanente de Lici-

ão de Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de Vitória do Mea-
i/MA, através dc seu Presidente e a Equipe de Apoio, torna público

conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade
)MADA DE PREÇOS N® 16/2021. Objeto: CONTRATAÇÃO

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AM-

JAÇÃO DOMATADOURO MUNICIPAL DEVITÓRIA ME-
tlM - MA. Resolvem CANCELAR a presente licitação, motiva-
devido ao um erro no projeto básico, com ftindamentaçãojurídica:
art. 49, da Lei n® 8.666/1993, Outras informações no endereço:

RüaTeodoroFerreira. Bairro Itapuítapera, S/N Vitória do Mearim -
dc 2" a 6° feira, das 08h às 12h. Vitória do Mearim/MA, 22 dc

vembro de 2021. Higgo Leonardo E. F. Sousa - Presidente - CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA

PllEGÃO ELETRÔNICO N® 053/2021. PROCESSO ADMINIS
TRATIVO N® 109/2021. AVISO DE LICITAÇÃO ARP. PREGÀO
EiIbTRÔNICO N° 053/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO

109/2021. A Prefeitura Municipal de Zé Doca, por meio de sua
L, toma público que realizará licitação na modalidade Pregão sob
omia Eletrônica, n" 053/2021, pelo sistema de REGISTRO DE
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^ÇOS do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, no modo de disputa
HERTO, cujo objeto para eventuais aquisições pneus e acessórios
5umáticos para atender as necessidades da frota para o Município
Zé Doca - MA, sob a forma eletrônica, do tipo Menor Preço Item.
ta da disputa: dia 14 de dezembro de 2021 às 14:00 min horário de

Bihsília, no Portal - www.licilanet.com.br/. O Edital e seus anexos
es ão à disposição dos interessados na sala da CPL de 2°a 6® feira das
08 lOOmin às 12h00min, onde poderá ser consultado e/ou obtido gra-
tui amcnte em mídia rcmovivcl (pendrive ou cd), adquirido de forma
fis ca (em papel), pelo portal da transparência do município: http://
w\Uv.transDarencia.2cdoca.ma.gov.br/ ou no Portai - www.licitanet.
co n.br. Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Co
mi :são Central de Licitação, no horário de expediente ou por e-mail.
no endereço: cplzcdoca@outlook.com. Zé Doca - Ma, 29 de novem-
bró de 2021. Herbert Costa Penha Júnior. Pregoeiro oficial.


