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Processo Administrativo no 02.1105.001/2022 
TOMADA DE PREÇOS N.° 004/2022 
TIPO: EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL 
DATA: 07/06/ 2022 
HORÁRIO: 09:00 HORAS 

AVISO DE LICITAÇÃO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE— MA, localizada a 
Avenida Lindolfo Flório, s/n° - Vista Alegre, Capinzal do Norte— MA, através da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, torna público, para conhecimento dos interessados que 
estará realizando licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, no regime de 
EMPREITADA POR MENOR PREÇO  GLOBAL, objetivando a contratação de empresa para 
a prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais no município de Capinzal do 
Norte-MA, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal n°. 8.666/93, 
de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e as condições do EDITAL á realizar-se às 
09:00 horas do dia 07 de junho de 2022. 

A sessão pública de julgamento será realizada nas dependências da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, na sala da Comissão Permanente de Licitação 
- CPL, localizado á Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do 
Norte - MA, no dia, hora e local acima citado, em que serão recebidos os envelopes de 
habilitação e proposta. Em atendimento as recomendações do Município e da OMS 
informamos que a sessão ocorrerá em local aberto e arejado, que será estabelecido 
distanciamento mínimo de 02 metros de cada participante durante a sessão e que será 
obrigatória a utilização de máscaras, luvas e que cada participante porte seu frasco de álcool 
e itens de proteção necessário. O edital está disponível para todos os interessados no Portal 
de Transparência do Município, no site da Prefeitura Municipal em sua home e no link 
http://capinzaldonorte.ma.gov.br/licitacoes,  no site do TCE/MA no sistema SACOP e também 
poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, 
localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 
65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 21  a 6,  das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser 
solicitado através do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com..  Esclarecimento 
adicional no mesmo endereço e e-mail citados. 

Capinzal do Norte— MA, 20 de maio de 2022. 

LUCIANO ALVES ALENCAR 
Presidente da CPL 
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ISSN 1677-7069 	 NO 95, sexta-feira, 20 de maio de 2022 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52. Projeto Atividade: 2078. Fonte de recursos: Recursos 

Ordinários. 10301.1010.2025.0000- Elemento de Despesa: 4.4.90.52. Projeto Atividade: 

2025- Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Valor Global: 8$  20.799,00 (vinte mil, 

setecentos e noventa e nove reais). Indo da disputa ocorrerá dia 06 de junho de 2022 às 

14h:000min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão 

Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua lsaac Martins, 371, Centro Barra do Corda 

- MA, no horário de 08h00minh as 12h00minh ou no sitio do Tribunal de Contas do Estado 

- TCE - MA/ SACOP, no Portal da Transparência do município e plataforma da BLL pelo site 

www.bll.org.br, Informações pelo e-mail cplbdc2021@grnall.com. 

Barra do Corda - MÁ, 19 de maio de 2022. 

MIKAELA OLIVEIRA CABRAL 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS 

AVISO DE ADIAMENTO 
PREGÃO ELETRÔNICO N 32/2022-CCL/PMB 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1.067/2022. OBJETO: Aquisição de Ambulâncias tipo A - 
Simples Remoção, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de 
Rarreirinhas. DATA DA ABERTURA: Anteriormente marcada para o dia 18/05/2022 às 
ORhOOmin, a presente licitação fica ADIADA para o dia 07/06/2022, às 09h00min, horário de 
Brasilia, por questões de alterações do Termo de Referência e Edital por meio da ERRATA 
N' 001. LOCAL DE REALIZAÇÃO: Portal de CMB - www.centraicomprasbhsma.com.br  
Informações adicionais em www.barrelrinhas.ma.gov.br, www.centralcomprasbhsma.com.br  
e Mural de Contratações do SACOP - www.tcema.tc.br. 

Barreirinhas-MA, 18 de maio de 2022. 
ÁQUILAS CONCEIÇÃO MARTINS 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO NO: 2022020/1-PE. ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO P8 20/2022. CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO. CONTRATADA: 1 P CONSTRUÇÕES 
E TERRAPLANAGEM LIDA, C.N.PJ. 42.966.384/0001-41. OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para elaboração de projeto básico e executivo de pavimentação asfáltica a 
serem executados no município de Bela VIsta do Maranhão - MA, conforme Contrato de 
Repasse NO 902993/2020/MAPA/CAIXA. VALOR TOTAL: 8$  38.350,00 (trinta e oito mil e 
trezentos e cinquenta reais). PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2022. 02.10.01 
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, Atividade 15.122.0003.2022 Manutenção e 
Funcionamento da Unidade Administrativa, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros 
sem. de Eerc. pessoa jurídica. VIGtNCIA: 18 de Maio de 2022 a 31 de Dezembro de 2022. 
DATA DA ASSINATURA: 18 de Maio de 2022. RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA CONTRATO: 
ioSË AUGUSTO SOUSA VELOSO FILHO, Prefeito Municipal 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO NO PE 20/2022 

Após analisado o resultado do Pregão Eletrônico n9  PE 20/2022, o Pregoeiro, Sr. 
MARLON DE SOUSA SILVA, ADJUDICA ao licitante vencedor dos respectivos itens, conforme 
indicado no quadro abaixo, resultado da adjudicação. Empresa: J P CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLANAGEM LTDA, inscrita no C.N.P.J. 42.966.384/0001-41, situada na Av. São José, 
Bairro Novo Tempo, 999, Matões do Norte/MA, CEP 65.468-000. representada neste ato 
pelo Sr EDUARDO SOUSA SOARES RIBEIRO, C.P.F.nu 666.683.433-41, R.G. n2 111725292-
2 CREA/MA. Descrição do Objeto: Elaboração de projeto básico e executivo de 
pavimentação asfáltica a serem executados no município de Bela Vista do Maranhão - MA, 
conforme Contrato de Repasse NO 902993/2020/MAPA/CAIXA. Unidade: 01 Unidade. Valor 
Unitário: 8$ 38.350,00 (trinta e oito mil trezentos e cinquenta reais). Valor Total: 8$ 
38.350,00 (trinta e oito mil trezentos e cinquenta reais). 

Bela Vista do Maranhão-MA, 18 de Maio de 2022. 
MARLON DE SOUSA SILVA 

Pregoeiro 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO NO PE 20/2022 

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente, Sr. JOSÉ AUGUSTO SOUSA VELOSO FILHO, HOMOLOGA a adjudicação 
referente ao Pregão Eletrônico nu PE 20/2022, conforme indicado no quadro abaixo, 
resultado da homologação.. Empresa: J P CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LIDA, inscrita 
no C.N.PJ. 42.966.384/0001-41, situada na Av. São José, Bairro Novo Tempo, 999, Matões 
do Norte/MÁ, CEP 65.468-000, representada neste ato pelo Sr. EDUARDO SOUSA SOARES 
RIBEIRO, C.P.F. n° 666.683.433-41, R.G. nu 111725292-2 CREA/MA. Descrição do Objeto: 
Elaboração de projeto básico e executivo de pavimentação asfáltica a serem executados no 
município de Bela Vista do Maranhão - MÁ, conforme Contrato de Repasse N 
902993/2020/MAPA/CAIXA. Unidade: 01 Unidade. Valor Unitário: 8$ 38.350,00 (trinta e 
oito mil trezentos e cinquenta reais). Valor Total: 8$ 38.350,00 (trinta e oito mil trezentos 
e cinquenta reais). 

Bela Vista do Maranhão-MA, 18 de Maio de 2022. 
iosÈ AUGUSTO SOUSA VELOSO FILHO. 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM 

RETIFICAÇÃO 

Nos Extratos de Contrato, publicado na página 234, Seção 3, do Diário Oficial da 
União, do dia 30/03/2022. No EXTRATO DE CONTRATO N2191.2022. CHAMADA PUBLICA N 
001.2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 027/2022. Onde se lê: Valor total 8$: EIS 
4.276,00 (quatro mil, duzentos e setenta e seis reais); Leia-se: Valor total R$: 3.792,50 (três 
mil, setecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos. No EXTRATO DE CONTRATO N 
204.2022. CHAMADA PUBLICA N 001.2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 027/2022. 
Onde se lê: CPF sob o número 987.789.093-72; Leia-se: CPF sob o número 987.786.093-72; 
No EXTRATO DE CONTRATO N0168/2022. CHAMADA PÚBLICA 11 001.2022. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N& 027/2022. Onde se lê: Valor total 8$: 3.853,50 (três mil, oitocentos e 
cinquenta e três reais e cinquenta centavos); Leia-se: 8$ 5.697,00 (cinco mil, seiscentos e 
noventa e sete reais). No EXTRATO DE CONTRATO N2178.2022. CHAMADA PUBLICA N 
001.2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO N& 027/2022. Onde se lê: Valor total 9$: 9.324,70 
(nove mil, trezentos e vinte quatro reais e setenta centavos); Leia-se: Valor total 8$: 
9.325,70 (nove mil, trezentos e vinte cinco reais e setenta centavos(; No EXTRATO DE 
CONTRATO Nn185.2022. CHAMADA PUBLICA N 001.2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 
027/2022. Onde se lê: 8$ 5.731,40 (cinco mil, setecentos e trinta e um e quarenta 
centavos); Leia-se: Valor total 8$ 5.381,40 (cinco mil, trezentos e oitenta e um reais e 
quarenta centavos). 

PREFEITURA MUNICIPAL Dl( oa 

AVISO DE ucOC, ADMINISTRATIVO 
PREGÃO PRESENCIAL NO 3/2022 - SRP 

Processo Administrativo n9  02.1105.004/2022. FLS 	  
A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA através de se'tI  regoeiro e 

ek5lizando Equipe de Apoio torna público para conhecime1 	 os que 
Dço pi 'm, ue"z licitação na modalidade Pregão, na forma Prese 

Registro de Preços, exclusiva para ME/EPP/MEI, objetivando a Contratação de empresa 
para a prestação de serviços de divulgação de matérias, avisos de licitações, em jornal de 
grande circulação no Estado para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Administração, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal n 
10.520/02, Decretos Municipais nQ 002 e 003/2018 e subsldiariameiste as disposições da 
Lei federal n.0  8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 
10:00 horas de dia 03 de junho de 2022. A sessão pública de julgamento será realizada nas 
dependências da Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão Permanente 
de Licitação - CPL, localizado à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, 
Capinzal do Noite- MÁ, no dia, hora e local acima citado, em que serão recebidos os 
envelopes de proposta e habilitação. Em atendimento as recomendações do Município e 
da OMS informamos que a sessão ocorrerá em local aberto e arejado, que será 
estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros de cada participante durante a sessão 
e queserá obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que cada participante porte seu 
frasco de álcool e itens de proteção necessário. O edital está disponível para todos os 
interessados no Portal de Transparência do Município no endereço: 
http://capinzaldonorte.ma.gov.br/transparencia/Ilcltacoes/,  no slte da Prefeitura Municipal 
em sua home no endereço: http://capinzaldonorte.ma.gov.br/,  no site do TCE/MA no 
sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente 
de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, 
s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000. Capinzal do Norte- MA, de 21 a 62, das 08:00 ás 12:00 
horas, 	podendo 	ainda 	ser 	solicitado 	através 	do 	E-mail: 
cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmaíl.com.. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e 
e-mail citados e provisoriamente no número *55 99 9155-1137. 

Capinzal do Norte-MA, 19 de maio de 2022. 
LUCIANO ALVES ALENCAR 

Pregoeiro 

AVISOS DE UCITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N' 4/2022 

Processo Administrativo xx 02.1105.001/2022. 
A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, através da sua Comissão 

Permanente de Licitação, toma público para conhecimento dos interessados que estará 
realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, no regime de empreitada por menor 
preço global, objetivando a Contratação de empresa para a prestação de serviços de 
recuperação e adequação de estradas vicinais no município de Capinzal do Norte-MA, o 
qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal n.2 8.666/93 e 
alterações posteriores, e as condições do Edital à realizar-se às 09:00 horas do dia 07 de 
junho de 2022. A sessão pública de julgamento será realizada nas dependências da 
Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, 
localizado à Avenida Lindolfo Flórlo, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte - 
MA, no dia, hora e local acima citado, em que serão recebidos os envelopes de habilitação 

eproposta. Em atendimento as recomendações do Município e da OMS informamos que 
a sessão ocorrerá em local aberto e arejado, que será estabelecido distanciamento mínimo 
de 02 metros de cada participante durante a sessão e que será obrigatória a utilização de 
mascaras, luvas e que cada participante porte seu frasco de álcool e itens de proteção 
necessário. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência 
da Município rio endereço: http://capinzaldonorte.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/,  no 
site da Prefeitura Municipal em sua borne no endereço: http://capinzaldonorte.ma.gov.br/,  
no site do TCE/MA no sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtido na saia da 
Comissão Permanente de Ucitaçáo-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à 
Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 2' a 
62, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: 
cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com..  Esclarecimento adicional no mesmo endereço e 
e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137. 

TOMADA DE PREÇOS NO 5/2022 

PROCESSO Administrativo n2  02.1105.002/2022. 
A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, através da sua Comissão 

Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que estará 
realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, no regime de empreitada por menor 
preço global, objetivando a Contratação de empresa para a prestação de serviços de 
recuperação e adequação de estradas vicinais no município de Capinzal do Norte-MA, o 
qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal n.9  8.666/93 e 
alterações posteriores, e as condições do Edital à realizar-se às 11:00 horas do dia 07 de 
junho de 2022. A sessão pública de julgamento será realizada nas dependências da 
Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, 
localizado à Avenida Lindolfo Flórlo, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte - 
MÁ, no dia, hora e local acima citado, em que serão recebidos os envelopes de habilitação 

e proposta. Em atendimento as recomendações do Município e da OMS informamos que 
a sessão ocorrerá em local aberto e arejado, que será estabelecido distanciamento mínimo 
de 02 metros de cada participante durante a sessão e que será obrigatória a utilização de 
mascaras, luvas e que cada participante porte seu frasco de álcool e itens de proteção 
necessário. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência 
do Município no endereço: http://capinzaldonorte.rna.gov.br/transparencia/licitacoes/,  no 
site da Prefeitura Municipal em sua home no endereço: http://capinzaldonote.ma.gov.br/,  
no site do TCE/MA no sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtido na sala da 
Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à 
Avenida Undolfo Flórlo, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000. Capinzal do Norte- MA, de 2' a 
52,das 0800 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: 
cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmaii.com..  Esclarecimento adicional no mesmo endereço e 
e-mail citados e provisoriamente no número *55 99 9155-1137, 

TOMADA DE PREÇOS  NO 6/2022 

Processo Administrativo nR 02.1105.003/2022. 
A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, através da sua Comissão 

Permanente de Licitação, toma público para conhecimento dos Interessados que estará 
realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, no regime de empreitada por menor 
preço global, objetivando a Contratação de empresa para a prestação de serviços de 
recuperação e adequação de estradas vicinais no município de Capinzal do Norte-MA, o 
qual será processada e julgado em conformidade com a Lei Federal n.2  8.666/93 e 
alterações posteriores, e as condições do Edital à realizar-se às 15:00 horas do dia 07 de 
junho de 2022. A sessão pública de julgamento será realizada nas dependências da 
Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, 
localizado à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte - 

MÁ, no dia, hora e local acima citado, em que serão recebidos os envelopes de habilitação 
e proposta. Em atendimento as recomendações do Município e da OMS informamos que 
a sessão ocorrerá em local aberto e arejado, que será estabelecido distanciamento mínimo 
de 02 metros de cada participante durante a sessão e que será obrigatória a utilização de 
mascaras, luvas e que cada participante porte seu frasco de álcool e itens de proteção 
necessário. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência 
do Município no endereço: http://capinzaldonorte.rna.gov.br/transparencia/licitacOes/,  no 
site da Prefeitura Municipal em sua home no endereço: http://capInzaldonorte.ma.gov.brl, 
no site do TCE/MA no sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtido na sala da 

Ø Ore uorame.'io - se re,,fido mdmeç., xetnuvko 
ruam ussuanlaasauuovau 
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ADITAMENTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS 
SELVAS - MÁ 

EXTRATO DO 10  ADITAMENTO CONTRATO N° 1143.06/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2021 A Prefeitura Municipal de 
Bom Jesus das Selvas, inscrita no CNPJ/MF sob n"01.612.668/000 I-
52, 

0 01.612.668/0001- 
52, com sede Rua João Fabricante, n° 64, Residencial JK - CEP 
65.395-000, Bom Jesus das Selvas/MA por intermédio da Secretaria 

Municipal de Educação, da neste ato representada por Eliane Lopes 
Coelho Cavalcante, inscrita no CPF sob o n° 714.883.743-34 e RG 
N° 10817893-5 SSP/MA, doravante denominado(a) CONTRATAN-
TE, e de outro lado, P FERNANDES SILVA, inscrita no CNPJ sob 
o n° 00.768.346.0001-34, doravante denominada CONTRATADA, 
sediado à Rua da Liberdade n° II, Centro, na cidade de Buriticupul 
MÁ, neste ato representada por PAULINO FERNANDES SILVA, 
portadora da cédula de identidade n0  14337902000-0 GEJUSPC/ 
MA do CPF n° 734.362.403-20, doravante denominada CONTRA-
TADA, têm entre si, ajustado o presente termo aditivo ao contrato 
de prestação de serviço. Base Legal: Art. 65, §1°, da Lei Federal n° 
8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas que regem a maté-
ria. O presente termo tem por objetivo o aditamento ao contrato n° 
1143.06/2022 cujo objeto é a aquisição de peças para veículos per-
tencentes a frota em serviço exclusivo da Secretaria Municipal de 
Educação de Bom Jesus das Selvas/MA. O valor do presente instru-
mento é de Rã 45.678,41 (quarenta e cinco mil, seiscentos e setenta 
e oito reais e quarenta e um centavos). Poder: 02 Poder Executivo 
órgão: 05 Secretaria de Educação Unidade: 01 Secretaria de Edu-
cação. Dotação: 12.361.0121.2077.0000 3.3.90.30.00 Ação: Apoio 
Administrativo a Secretaria de Educação; Poder; 02 Poder Executivo 
órgão: 05 Secretaria de Educação Unidade: 01 Secretaria de Edu-
cação Dotação: 12.361.0121.2078.0000 3.3.90.30.00 Ação: Manu-
tenção e Funcionamento do Ensino Fundamental; Poder: 02 Poder 
Executivo órgão: 05 Secretaria de Educação Unidade: 01 Secretaria 
de Educação Dotação: 12.361.0121.2089.0000 3.3.90.30.00 Ação: 
Manutenção do Salário Educação - QSE; Poder: 02 Poder Executivo 
órgão: 05 Secretaria de Educação Unidade: 01 Secretaria de Educa-
ção Dotação: 12.361.0121.2092.0000 3.3.90.30.00 Ação: Manuten-
ção do Transporte Escolar - PNATE. BOM JESUS DAS SELVAS/ 
MA, 13 de maio de 2022. Eliane Lopes Coelho Cavalcante Secretaria 
Municipal de Educação. 

ADITIVOS 

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA 

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRA-
TO W. 025/2021 - UGCC/SINFRA PROCESSO N. 61013/2022 
- SINFRA. DAS PARTES:  O ESTADO DO MARANHÃO, ente 
de direito público interno, por intermédio da SECRETARIA DE 
ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA, órgão da adminis-
tração direta, com sede na Av. Jerônimo de Albuquerque, Centro Ad-
ministrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3° andar, Bairro Calhau, 
nesta Capital, inscrita no CNPJ sob o n°08.892.295/0001-60, aqui de-
nominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretário 
Adjunto de Administração e Finanças o Sr. MARIALDO CARVA-
LHO ALVES, conforme ID 0266101, brasileiro, casado, economista, 
portador do RG n°939515 SSP/MA, inscrito no CPF n°280.419.253-
91, residente e domiciliado nesta Cidade e a empresa SILVEIRA 
ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, pessoa jurídica de di-
reito privado, inscrita no CNPJ sob o n°04.885.201/0001-74, situada 
na Rua dos Cedros, Quadra 13, n° 17, Bairro Jardim São Francisco, 
São Luís - MA, Brasil. DO OBJETO DO CONTRATO: "EXECU-
ÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMAN-
DA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS LOCALI-
ZADOS NO MUNICÍPIO DA REGIONAL DE TIMOM-MA". 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO:  Fica alterada a Cláusula 
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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 036/2022 
- CCLIPMB PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4301/2022 
OBJETO: Registro de preços para finura contratação de empresa 
para prestação de serviços na produção e organização de eventos com 
atrações culturais e outros. DATADA ABERTURA: 03/06/2022 às 
09h00min, horário de Brasília. LOCAL DE REALIZAÇÃO: Portal 
de CMB - www.centralcomprasbhsma.com.br  Informações adi-
cionais em www.barreirinhas.ma.gov.br, www.centralcompras-
bhsma.com.br  e Mural de Contratações do SACOP - www.tcema. 
tc.br. Barreirinhas (MA), 19 de maio de 2022. Aquilas Conceição 
Martins Pregoeira CCL/PMB. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS 
SELVAS - MA 

0.0. PUBLICA 
ri 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRNlCO N $I2022. 
O Município de Buriticupu - MA, 1Rt P(dA da Pr~ Mu-
nicipal de Buriticupu/MA, toma público para conhecimento de todos 
os interessados que a realização do presente certame está previsto 
para o dia 03 de junho de 2022 às 09h00rnin (nove horas) horário 
de Brasilia, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do 
tipo menor preço por item, tendo por OBJETO: Registro de preços 
para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais permanen-
tes e eletrodomésticos para atender as necessidades do Município de 
Buriticupu - MA, conforme Edital e Anexos, na forma da Lei Federal 
n° 10.520/02, Decreto Federal n° 10.024/2019, Decreto Municipal n° 
004/2021, que dispõe sobre o Pregão Eletrônico e Decreto Municipal 
no 007/202!, que dispõe sobre regime de registro de preço, aplicando-
-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal n° 8.666/1993, 
Lei Complementar n° 123/2006, com redação dada pela Lei Comple-
mentar n° 147, e Lei Complementar 155 de 27 de Outubro de 2016 e 
alterada pela demais normas pertinentes à espécie. O download deste 
Edital e seus anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguin-
tes páginas da Internet: Portal da Transparência do Município: 
bunticupu.ma.gov.br. www.licitanet.com.br/ site do TCEJMA: itwy. 
tce.magov.br/sacop,  poderá ser solicitado através do e-mail: cplbun-
ticupu2021 (iágmail.com  bem como ser retirado no Setor de Licita-
ção, horário de 08:00h as 14:00h localizado na Rua São Raimundo, 
n°01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA. Buriticupu - MA, 
em 19 de maio de 2022. MARCOS GABRIEL ARAUJO RIBEI-
RO, Assessor Jurídico do Município, OABIMA N° 22429. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°029/2022. 
O Município de Buriticupu - MA, por intermédio da Prefeitura Mu-
nicipal de Buriticupu/MA, torna público para conhecimento de todos 
os interessados que a realização do presente certame está previsto 
para o dia 03 de junho de 2022 às I4h00min (quatorze horas) horário 
de Brasília, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do 
tipo menor preço por item, tendo por OBJETO: Registro de Preços 
para eventual, futura e parcelada contratação de pessoa (s) jurídica 
para organização e promoção de festividades culturais do Municí-
pio de Buriticupu/MA, conforme Edital e Anexos, na forma da Lei 
Federal n° 10.520/02, Decreto Federal n° 10.024/2019, Decreto Mu-
nicipal n° 004/2021, que dispõe sobre o Pregão Eletrônico e Decreto 
Municipal n°007/2021, que dispõe sobre regime de registro de preço, 
aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal n° 
8.666/1993, Lei Complementar a° 123/2006, com redação dada pela 
Lei Complementar n° 147, e Lei Complementar 155 de 27 de Outubro 
de 2016 e alterada pela demais normas pertinentes à espécie. O down-
load deste Edital e seus anexos estarão disponíveis gratuitamente nas 
seguintes páginas da Internet: Portal da Transparência do Município: 
www.buriticupu.ma.gov.br, www.licitanet.com.br/ site do TCE/MA: 
www.tce.ma.gov.br/sacop  poderá ser solicitado através do e-mail: 
colburiticuou20210lgmail.com, bem como ser retirado no Setor de 
Licitação, horário de 08:00h as 14:00h, localizado na Rua São Rai-
mundo, n°01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA. Buriticupu 
- MA, em 19 de maio de 2022. MARCOS GABRIEL ARAUJO 
RIBEIRO, Assessor Jurídico do Município, OAB/MA N° 22429. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO 
NORTE-MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N 004/2022. 
Processo Administrativo n°02.1105.001/2022. A Prefeitura Munici-
pal de Capinzal do Norte - MA, através da sua Comissão Permanente 
de Licitação, toma público para conhecimento dos interessados que 
estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, no regi-
me de empreitada por menor preço global, objetivando a Contratação 
de empresa para a prestação de serviços de recuperação e adequação 
de estradas vicinais no município de Capinzal do Norte-MA, o qual 
será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal n.° 

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022 A 
Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas/MA, através da Co-
missão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei 8.666/93 e suas 
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alterações posteriores, Licitação na modalidade Tomada de Preços, 
do tipo menor preço global, sob o Regime de empreitada por pre-
ço global, objetivando a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços contínuos de manutenção de áreas verdes, tais 
como: podas de árvores, canteiros e jardins, bem como ornamentação 
de áreas pertencentes ao município de Bom Jesus das Selvas/MA. 
ABERTURA: 08 de junho de 2022, às 08h00min (oito horas). Sala 
da CPL, localizada na Rua João Fabricante, no 64, Bom Jesus das 
Selvas - MA 65.395-000, sendo presidida pelo Presidente da Comis-
são Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal. O edital e 
seus anexos podem ser consultados ou obtê-lo gratuitamente junto 
ao setor de licitação da Prefeitura Municipal, ou pelo sue oficial do 
município: http://bomjesusdasselvas.ma.gov.br/ ou pelo linlc http:// 
www.transparenciadministrativa.com.br/portaltm/licitacao/licitacao. 
xhtml?token=1 ffcea7007fcd2e4635e427841 f491 4f42375691. De-
mais informações no e-mail cpl@bomjesusdasselvas.ma.gov.br. Bom 
Jesus das Selvas/MÁ, 19 de maio de 2022. Herbeth dos Santos Fon-
seca Presidente da CPL. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - MÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2022. 

$ 0 Município de Buriticupu - MA, por intermédio da Prefeitura Mu-
nicipal de Buriticupu/MA, toma público para conhecimento de todos 
os interessados que a realização do presente certame está previsto 
para o dia 02 de junho de 2022 às 09h00min (nove horas) horário 
de Brasília, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do 
tipo menor preço por item, tendo por OBJETO: Registro de Pre-
ços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais e tecidos 
para organização de quadrilhas e danças folclóricas do Município de 
Buriticupu/MA, conforme Edital e Anexos, na forma da Lei Federal 
n° 10.520/02, Decreto Federal n° 10.024/2019, Decreto Municipal n° 
004/2021, que dispõe sobre o Pregão Eletrônico e Decreto Municipal 
n°007/2021, que dispõe sobre regime de registro de preço, aplicando-
-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal n°8.666/1993, 
Lei Complementar n° 123/2006, com redação dada pela Lei Comple-
mentar n° 147, e Lei Complementar 155 de 27 de Outubro de 2016 e 
alterada pela demais normas pertinentes à espécie. O download deste 
Edital e seus anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguin-
tes páginas da Internet: Portal da Transparência do Município: 
buriticupu.ma.gov.br. www.licitanet.com.br/ site do TCE/MA: www.  
tce.ma.gov.br/sacop  poderá ser solicitado através do e-mail: cplbwi-
ticupu2Q2l(aigmail.com, bem como ser retirado no Setor de Licita-
ção, horário de 08:00h as 14:00h, localizado na Rua São Raimundo, 
n"01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA. Buriticupu - MA, 
em 19 de maio de 2022. MARCOS GABRIEL ARAUJO RIBEI-
RO, Assessor Jurídico do Município, OAB/MA N° 22429. 
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AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022. 
Processo Administrativo n°02.1105.003/2022. A Prefeitura Munici-
pal de Capinzal do Norte - MA, através da sua Comissão Permanente 
de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que 
estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, no regi-
mede empreitada por menor preço global, objetivando a Contratação 

1 L5 	  
de empresa para a prestação de serviços de recuperaçoe adequaçao 
de estradas vicinais no município dR~Ap  No !4A, o qual 
será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal n.° 
8.666/93 e alterações posteriores, e as condições do Edital à realizar-
-se às 15:00 horas do dia 07 de junho de 2022. A sessão pública dejul-
gamento será realizada nas dependências da Secretaria Municipal de 
Administração, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, 
localizado à Avenida Lindolfo F1óro, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-
000, Capinzal do Norte - MA, no dia, hora e local acima citado, em 
que serão recebidos os envelopes de habilitação e proposta. Em aten-
dimento as recomendações do Município e da OMS informamos que 
a sessão ocorrerá em local aberto e arejado, que será estabelecido 
distanciamento mínimo de 02 metros de cada participante durante a 
sessão e que será obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que 
cada participante porte seu frasco de álcool e itens de proteção ne-
cessário. O edital está disponível para todos os interessados no Portal 
de Transparência do Município nó endereço: http://capinzaldonorte. 
ma.gov.br/transparencia/licitacoes/,  no site da Prefeitura Municipal 
em sua home no endereço: http://capinzaldonorte.ma.gov.br/,  no site 
do TCEJMA no sistema SACOP e também poderá ser consultado e 
obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localiza-
da no Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, 
Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 2° a 6°, 
das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do 
E-mail: cp1.prefeituracapinzaIdonortegmail.com.. Esclarecimento 
adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no 
número +55 99 9155-1137. Capinzal do Norte (MA), 19 de maio de 
2022. Luciano Alvos Alencar - Presidente da CPL. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2022 
- Sistema de Registro de Preços. Processo Administrativo n° 
02.1105.004/2022. A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - 
MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio torna público para 
conhecimento dos interessados que está realizando licitação na mo-
dalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo Menor Preço por item, 
para Registro de Preços, exclusiva para MEJEPP!MEI, objetivando 
a Contratação de empresa para a prestação de serviços de divulgação 
de matérias, avisos de licitações, 	jornal de grande circulação no 
Estado para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ad-
ministração, o qual será processado e julgado em conformidade com 
a Lei Federal n° 10.520/02, Decretos Municipais n° 002 e 003/2018 
e subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.° 8.666/93 e al-
terações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 
horas de dia 03 de junho de 2022. A sessão pública de julgamento 
será realizada nas dependências da Secretaria Municipal de Adminis-
tração, na sala da Comissão Perrranente de Licitação - CPL, locali-
zado à Avenida Lindolfo Flório, /n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, 
Capinzal do Norte- MA, no dia, hora e local acima citado, em que 
serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. Em atendi-
mento as recomendações do Município e da OMS informamos que 
a sessão ocorrerá em local aberto e arejado, que será estabelecido 
distanciamento mínimo de 02 metros de cada participante durante a 
sessão e que será obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que 
cada participante porte seu frasco de álcool e itens de proteção ne-
cessário. O edital está disponível para todos os interessados no Portal 
de Transparência do Município no endereço: http://capinzaldonorte. 
ma.gov.br/transparencia/licitacoes/,  no site da Prefeitura Municipal 
em sua home no endereço: http://capinzaldonorte.ma.gov.br/,  no site 
do TCE/MA no sistema SACOP e também poderá ser consultado e 
obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localiza-
da no Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, 
Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MÁ, de 2° a 6", 
das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do 
E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com..  Esclarecimento 
adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no 
número +55 99 9155-1137. Capinzal do Norte (MA), 19 de maio de 
2022. Luciano Alvos Alencar —Pregoeiro. 

8.666/93 e alterações posteriores, e as condições do Edital à realizar-
-se às 09:00 horas do dia 07 de junho de 2022.A sessão pública dejul-
gamento será realizada nas dependências da Secretaria Municipal de 
Administração, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, 
localizado à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-
000, Capinzal do Norte - MA, no dia, hora e local acima citado, em 
que serão recebidos os envelopes de habilitação e proposta. Em aten-
dimento as recomendações do Município e da OMS infonnamos que 
a sessão ocorrerá em local aberto e arejado, que será estabelecido 
distanciamento mínimo de 02 metros de cada participante durante a 
sessão e que será obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que 
cada participante porte seu frasco de álcool e itens de proteção ne-
cessário. O edital está disponível para todos os interessados no Portal 
de Transparência do Município no endereço: http://capinzaldonorte. 
ma.gov.br/transparencia/licitacoes/,  no site da Prefeitura Municipal 
em sua home no endereço: http://capiiizaldonorte.ma.gov.br/,  no site 
do TCEIMA no sistema SACOP e também poderá ser consultado e 
obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localiza-
da no Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, 
Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 2° a 6°. 

Idas 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do 
E-mail:cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com..  Esclarecimento 
adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no 
número +55 99 9155-1137. Capinzal do Norte (MA), 19 de maio de 
2022. Luciano Alves Alencar - Presidente da CPL 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022. 
Processo Administrativo n°02.1105.002/2022. A Prefeitura Munici-
pal de Capinzal do Norte - MA, através da sua Comissão Permanente 
de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que 
estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, no regi-
me de empreitada por menor preço global, objetivando a Contratação 
de empresa para a prestação de serviços de recuperação e adequação 
de estradas vicinais no município de Capinzal do Norte-MA, o qual 
será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal n.° 
8.666/93 e alterações posteriores, e as condições do Edital à realizar-
-se às 11:00 horas do dia 07 de junho de 2022. A sessão pública dejul-
gamento será realizada nas dependências da Secretaria Municipal de 
Administração, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, 
localizado à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-
000, Capinzal do Norte - MA, no dia, hora e local acima citado, em 
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que serão recebidos os envelopes de habilitação e proposta. Em aten-
dimento as recomendações do Município e da OMS informamos que 
a sessão ocorrerá em local aberto e arejado, que será estabelecido 
distanciamento mínimo de 02 metros de cada participante durante a 
sessão e que será obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que 
cada participante porte seu frasco de álcool e itens de proteção ne-
cessário. O edital está disponível para todos os interessados no Portal 
de Transparência do Município no endereço: http://capinzaldonorte. 
ma.gov.br/transparencia/licitacoes/,  no site da Prefeitura Municipal 
em sua borne no endereço: http://capinzaldonorte.ma.gov.br/,  no site 
do TCE/MA no sistema SACOP e também poderá ser consultado e 
obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localiza-
da no Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, 
Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 2° a 6°, 
das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do 
E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com..  Esclarecimento 
adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no 
número +55999155-1137. Capinzal do Norte (MÁ), 19 de maio de 
2022. Luciano Alves Alenear— Presidente da CPL 
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PORTARIA N 379/2022. 

A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL, TRABALHO E EMPREGO DE BALSAS - MÁ, no uso 
de suas atribuições legais, 

RESOLVE: 
Art. 1 - DESIGNAR o servidor(a), EDILENE BORGES DE 

PAIVA, Matrícula 6455-1, como Fiscal da Secretaria Municipal 
do Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego - contratação 
de empresa para fornecimento de kits de enxovais para recém-
nascido, para atendimento ao público alvo dos Programas 
Sociais, gerenciados pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego do município de 
Balsas-Maranhão, mediante termo de contrato nQ 489/2022, 
decorrente do Pregão Eletrônico 10/2022, com a contratada M7 
TECIDOS E ACESSÓRIOS LTDA EPP, durante a vigência do 
mesmo, de acordo com o que preceitua o art. 67 da Lei n 
8.666/93, devendo ser considerado assim a partir de 20 de maio 
de 2022. 

rt. 22 - Ficam revogadas Portarias com disposições 

Ç
Ê_ trárias. 

SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 
TRABALHO E EMPREGO, BALSAS - MA, 20 DE MAIO DE 2022. 

MAGDA FERNANDA ANDRADE ZOTFIS 
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, Trabalho e 
Emprego 

Publicado por: TAL4NY SANTOS CARVALHO 
Código identificador: f61baa3 7eOc6e3af348efebda5d3e4d7  

PORTARIA N 380/2022. 

PORTARIA N 380/2022. 

SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO 
CIAL, TRABALHO E EMPREGO DE BALSAS - MA, no uso 
suas atribuições legais, 

RESOLVE: 

Art. 12 - DESIGNAR o servidor(a), EDILENE BORGES DE 
PAIVA, Matrícula 6455-1, como Fiscal da Secretaria Municipal 
do Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego - contratação 
de empresa para fornecimento de kits de enxovais para recém-
nascido, para atendimento ao público alvo dos Programas 
Sociais, gerenciados pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego do município de 
Balsas-Maranhão, mediante termo de contrato n2  490/2022, 
decorrente do Pregão Eletrônico 10/2022, com a contratada 
ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS, durante a 
vigência do mesmo, de acordo com o que preceitua o art. 67 da 
Lei nQ 8.666/93, devendo ser considerado assim a partir de 19 
de maio de 2022. 

Art. 22 - Ficam revogadas Portarias com disposições 
contrárias. 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,  

MAGDA FERNANDA ANDRAOPtS— 
Secretaria Municipal do Desei3B 	So 	rabal o e 
Emprego 

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO 
NORTE 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N 
003/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N 
003/2022 - Sistema de Registro de Preços. Processo 
Administrativo n2  02.1105.004/2022. A Prefeitura Municipal 
de Capinzal do Norte - MA, através de seu Pregoeiro e Equipe 
de Apoio torna público para conhecimento dos interessados que 
está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma 
Presencial, do tipo Menor Preço por item, para Registro de 
Preços, exclusiva para ME/EPPIMEI, objetivando a Contratação 
de empresa para a prestação de serviços de divulgação de 
matérias, avisos de licitações, em jornal de grande circulação 
no Estado para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Administração, o qual será processado e julgado 
em conformidade com a Lei Federal n2  10.520/02, Decretos 
Municipais ng 002 e 003/2018 e subsidiariamente as 
disposições da Lei Federal n.2  8.666/93 e alterações posteriores 
e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas de dia 03 
de junho de 2022. A sessão pública de julgamento será 
realizada nas dependências da Secretaria Municipal de 
Administração, na sala da Comissão Permanente de Licitação - 
CPL, localizado à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, 
CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, no dia, hora e local 
acima citado, em que serão recebidos os envelopes de proposta 
e habilitação. Em atendimento as recomendações do Município 
e da OMS informamos que a sessão ocorrerá em local aberto e 
arejado, que será estabelecido distanciamento mínimo de 02 
metros de cada participante durante a sessão e que será 
obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que cada 
participante porte seu frasco de álcool e itens de proteção 
necessário. O edital está disponível para todos os interessados 
no Portal de Transparência do Município no endereço: 
http://capinzaldonorte.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/,  no 
site da Prefeitura Municipal em sua home no endereço: 
http://capinzaldonorte.ma.gov.brf, no site do TCE/MA no 
sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtido na 
sala da Comissão Permanente de Licitaçáo-CPL, localizada no 
Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, 
Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 20  a 
6, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado 
através do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com..  
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e 
provisoriamente no número +55 99 9155-1137. Capinzal do 
Norte (MA), 19 de maio de 2022. Luciano Alves Alencar 
-Pregoeiro. 

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR 
Código identificador: fcd5646e83db05fe6391 269dec1 5a678 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N 
004/2022. 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N 

SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
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004/2022. Processo Administrativo nu 02.1105.001/2022. 
A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MÁ, através da 
sua Comissão Permanente de Licitação, torna público para 
conhecimento dos interessados que estará realizando licitação 
na modalidade Tomada de Preços, no regime de empreitada por 
menor preço global, objetivando a Contratação de empresa para 
a prestação de serviços de recuperação e adequação de 
estradas vicinais no município de Capinzal do Norte-MA, o qual 
será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal 
n.Q 8666/93 e alterações posteriores, e as condições do Edital à 
realizar-se às 09:00 horas do dia 07 de junho de 2022. A sessão 
pública de julgamento será realizada nas dependências da 
Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, localizado à Avenida Lindolfo 
Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte - 
MA, no dia, hora e local acima citado, em que serão recebidos 
os envelopes de habilitação e proposta. Em atendimento as 
recomendações do Município e da OMS informamos que a 
sessão ocorrerá em local aberto e arejado, que será 
estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros de cada 
participante durante a sessão e que será obrigatória a 
utilização de mascaras, luvas e que cada participante porte seu 

0tp

sco de álcool e itens de proteção necessário. O edital está 
ponível para todos os interessados no Portal de 
ansparência do Município no endereço: 
://capinzaldonorte.ma.gov.br/transparenciaflicitacoes/,  no 

site da Prefeitura Municipal em sua home no endereço: 
http://capinzaldonorte.ma.gov.br/,  no site do TCE/MA no 
sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtido na 
sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no 
Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n. 
Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 2a a 
6, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado 
através do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com,.  
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e 
provisoriamente no número +55 99 9155-1137. Capinzal do 
Norte (MA), 19 de maio de 2022. Luciano Alves Alencar - 
Presidente da CPL 

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR 
Código identificador: 2d200a053bc49784a9c3b20a1 Obca9cl 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N 
005/2022. 

IS 
/2

O DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N 
05022. Processo Administrativo n2  02.1105.002/2022. 

A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, através da 
sua Comissão Permanente de Licitação, torna público para 
conhecimento dos interessados que estará realizando licitação 
na modalidade Tomada de Preços, no regime de empreitada por 
menor preço global, objetivando a Contratação de empresa para 
a prestação de serviços de recuperação e adequação de 
estradas vicinais no município de Capinzal do Norte-MA, o qual 
será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal 
n.Q 8.666/93 e alterações posteriores, e as condições do Edital à 
realizar-se às 11:00 horas do dia 07 de junho de 2022. A sessão 
pública de julgamento será realizada nas dependências da 
Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, localizado à Avenida Lindolfo 
Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte - 
MA, no dia, hora e local acima citado, em que serão recebidos 
os envelopes de habilitação e proposta. Em atendimento as 
recomendações do Município e da OMS informamos que a 
sessão ocorrerá em local aberto e arejado, que será 
estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros de cada 
participante durante a sessão e que será obrigatória a 
utilização de mascaras, luvas e que cada participante porte seu 
frasco de álcool e itens de proteção necessário. O edital está 

	

- 	 
disponível para todos os ippasWINASiSfIaTIMoe 
Transparência do Muc4pio no endereço: 
http://capinzaldonorte.ma.gov.bi/fr 	 i acoes, no 
site da Prefeitura Municipal 4j4Qme 	d 
http://capinzaldonorte.ma.gov.br7, no site do TCE/MA no 
sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtido na 
sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no 
Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, 
Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 20  a 
6, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado 
através do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com..  
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e 
provisoriamente no número +55 99 9155-1137. Capinzal do 
Norte (MA), 19 de maio de 2022. Luciano Alves Alencar - 
Presidente da CPL 
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AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N 
006/2022. 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N 
006/2022. Processo Administrativo nu 02.1105.003/2022. 
A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, através da 
sua Comissão Permanente de Licitação, torna público para 
conhecimento dos interessados que estará realizando licitação 
na modalidade Tomada de Preços, no regime de empreitada por 
menor preço global, objetivando a Contratação de empresa para 
a prestação de serviços de recuperação e adequação de 
estradas vicinais no município de Capinzal do Norte-MA, o qual 
será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal 
ri.0  8.666/93 e alterações posteriores, e as condições do Edital à 
realizar-se às 15:00 horas do dia 07 de junho de 2022. A sessão 
pública de julgamento será realizada nas dependências da 
Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, localizado à Avenida Lindolfo 
Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte - 
MA, no dia, hora e local acima citado, em que serão recebidos 
os envelopes de habilitação e proposta. Em atendimento as 
recomendações do Município e da OMS informamos que a 
sessão ocorrerá em local aberto e arejado, que será 
estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros de cada 
participante durante a sessão e que será obrigatória a 
utilização de mascaras, luvas e que cada participante porte seu 
frasco de álcool e itens de proteção necessário. O edital está 
disponível para todos os interessados no Portal de 
Transparência do Município no endereço: 
http://capinzaldonorte.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/,  no 
site da Prefeitura Municipal em sua home no endereço: 
http://capinzaldonorte.ma.gov.br/,  no site do TCE/MA no 
sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtido na 
sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no 
Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, 
Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 20  a 
6U, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado 
através do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmaiLcom..  
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e 
provisoriamente no número +55 99 9155-1137. Capinzal do 
Norte (MA), 19 de maio de 2022. Luciano Alves Alencar - 
Presidente da CPL. 
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Código identificador: 1 8e041 0882d80f1 ca55 7b1 74.f5eb941 9 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA 

AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO. PREGÃO 
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SÃO LUÍS - MARANHÃO SEX T A FEIRA 20 DE MAIO DE 2022 1 JORNAL PEQUENO 

A maior feira elo agronegrício no 
Marasahào, que começou tia segunda-
feira (161 contou com a presença do 
governador Carlos Brandào tua solenidade 
de abraluça, A 135  edição doAgrobalsas 
conta com o apoio do Governo do Estado. 
Uma das ações é o Espaço de Negócios, 
coordenado pela Secretaria de Estado da 
indústria e Comercio (Seinc), pensado 
para oferecer informações e destacar 
o potencial da produção maranhense, 
aproximando, assim, o poder público dos 
empreendedores. 
O Espaço de Negócios, que foi lançado 
na última edição do Agrotualsas, em 
2019, retiiaealgumas secretarias e orgãos 
estratégicos da Governo, como a Junta 
Comercial do Maranhão (Jucensa), 
Secretaria de Estado tio Turismo (Setor) 
e o Porto do lteqrai. Juntos, os setores 
governamentais, alinhados ao foco do 
evento - trabalhar o desenvolvimento, 
inovação, transferência de informações 
nacionais e Internacionais e tecnologia 
avançada aos empreendedores -, estão 
ajudando eis empreendedores objetivando, 
sobretudo, a retomada do ambiente 
empreendedor de forma adequada e 
igualitária. 
No primeiro dia do evento, Carlos 
Brandão ressaltou a força do agronegrlcia 
maranhense. "O que a gente vem 
acompanhando é uni avanço grande na 
áreo de ciência, tecnologia e inovação no 
agronegócio no Maranhão. Quem ganha 
com isso é o produtor rural, a sociedade, a 
economia da região. O Governo do Estado 
ajuda tanto coma presença das secretarias 
e empresas públicas na feira quanto coa 
financiamento, troca de experiências, 
cursos de cãpacifaçio, abrindo o governo 
para o diálogo a fios de avançar e 
fortalecer a parceria", allrrnou. 
At'oldo ele Aquino, empreendedor de 
Balsas, está presente, por mais um ano no 
evento. "Participei em 2019 e, para mies, 

foi só crescimento e reconhecimento. É 
unia Oportunidade boa que o Governo 
do Maranhão dá para os pequenos 
produtores. Só tenho a agradecer 
ao Govenso do Estado, por meio da 
Seinc, pela oportunidade", ressaltou o 
empreendedor, cujo estabelechoeplo, 
tia área da cutelaria (fabricação dê 
facas attesanais), faz parte de um dos 
segmentos do progeama Maranbãs Mais 
Produtivo, 
Pata o secretário de Estado da Indústria 
e Comércio, Cassiano Pereira Jutlior, o 
Espaço de Negócios deve ser bastante 
procurado nesta edição. "Estamos 
saindo de uma crise em que muitos 
empreendedores foram prejudicados. 
A nossa missão é auxiliar na retomada 
das atividades dessas pessoas em seus 
negócios, tona responsabilidade; por 
isso. esperamos que o espaço atenda às 

expectativas dos empreendedores que 
passarem por aqui, tirando dúvidas, 
facilitando a troca de informações, 
atuando diretamente no suporte aos 
empreendedores", anunciou. 
O Espaço de Negócios retíioe cerca de 
40 empresas maranhenses integrantes 
do programa Maranhão Mais Produtivo, 
para que exponham e comercializem seus 
produtos, captando clientes e fomentando 
Oportunidades de negócios, até o dia 20 de 
maio, na Fazenda Sol Nascente em Balsas. 
A visita a Balsas foi também unta 
oportunidade para o cumprimento de 
agendas importantes. Desde o último 
sábado (14), o secretário Cassiano Júnior 
visitou empresas e poios agroindustoiais 
para acompanharas demandas e os 
processos de plantio e colheita de soja 
e milho e de produção de alimentos e 
biocombustiveis. 
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Espaço de NegóciOda-einc é 
destaque no Agrobalsas 2022 

ilrpçtaa(ias. 
O novo texto diz que a pena 
valerá para os casos de injúria 
no contexto de atividades 
esportivas, religiosas, artísticas 
ou culturais. Além da detenção, 
o condenado será proibido de 
frequentar os locais destinados 
a eventos esportivos e culturais 
por três anos. Também diz que 
poderá haver acréscimo adicional 
de una terço à metade da prata 
quando a injúria tiver objetivo 
de "slesrontração, diversão asa 
recreação", ou então quando for 
praticada por funcionário público 
no exercido tia função. 
O texto ainda recomenda 
os juizes a considerar como 
discriminatórias as atitudes que 
causarem "constranginoento, 
humilhação, vergonha, medo ou 
exposição indevida" à vítima, 
e que não seriam  dispensadas a 
outros grupos em razão da cor, 
etnia, religião ou procedência. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE 
AvanIda Usdolfo Flõeto, aJn - lote Alegre 

AVISO DE UCITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N 00412022. Processo Ad-
ednlotealiva rf 02.1105.00112022. A Pefertura Municipal de Capinzal do Norte 
- NA, atreves da suo Consoado Peunueruenle de Licitação, torno público para 
conhecimento dos interessados que estará realizando (inalação se modalidade 
Tomada de Preços, no regime de empreitada pio umeron preço glolral, uIehoon-
do o Consolação de empresa pura a prestação de serviços de renoapareçOu e 
adequação de estradas vrcanars no município de Capinzal do foato-MA, o qual 
terá Processado e julgado nem uoelrensdadn coar a Lei Federal n.' li 665193 e al-
terações postenores, e as neastiçuos do Edital à reidizer-se às 05:00 horas do dIa 

de junho de 2022. A sosodo pública de julgamento será rnalieada nas depen- 
desde Secielania Monloapal de Vdrmsnlstnação, na saio da Coenssão Pensa- 
Is de LicItação— 0171, localizado a Av000do Lisdultu Fitou, sal, lãsla ftlngrn, 

60735-500, Capinzal do Norte - NA, ou dia, horo e local onça citado, em 
sondo rucebados os aeoaiopes de habdliação e proposta--Pci etendunsenlo 

recomendaçãm do Mosicijão edo DM0 anfrarnamos Que a sessão ocorrerá 
em (usei 06660 e arejado, que será eslabelocido dislonuiamnnto minimno de 02 
sorteou de cada participante durante o sn0500 e que será obrigatória a utilização 
de mascotes, luvas e quer cada participante porte seu frasco de álcool e latiu de 
proteção receosário. O edital está disponível pana todos os hdeeessodss no Pse- 
lei de Transp 	cia arên do Município no endereço: htp;llrrap,nzaldonotleaoa.gov. 
hstransparendailicitacoeo!, no alie da Prefeitura Municipal cci sua rume es en-
dereço; http;livapanzaldo.rorle.mna.goo.br , no ode da TCE.MA no —LentoSACOP 
o também poderá nu consultado e detido na sola rio Comissão Proreanente de 
Lrsitação-CPL, Iocahda no Prédio da Prefeitura Municipal á Avenida Lotdulto 
Fado, sal, Vista Alegre, 005:65735-000, Caloezid do Nade- NA. de 2' a 6', das 
08100 d5 12:00 horas, podendo aluda se- sobateato ateando do E~. qtlprefo-
turacapinzaldonorte@gmnail.caarr.. Esclarecimento adicional no mesmo endereço 
e e-mail citados e prnsésot cimente no tornem 055 99 0155-1137. Capiozai do 
Norte (NA) 10 de maço de 2022. LuoaeoAtoosadeesar— Presidente da 0171 

PREFEITURA MUNICIPALDE CAPINZAL 130 NORTE 
Aoeeida Liedalfo Furte, ole - VIsta AISIP'e 

AVISO DE UCITAÇÂO. TOMADA DE PREÇOS N 00512022, Pesuassa Ad-
reieiotratino n' 02.1105.00212022. A Pretinha.Municipal de Cepinzal do Norte 
- NA, através da sua Con050ao Permanente de Lidlaç,So, tcersa público pare 
conhecimento dos Interessados que estará realizando licitação es ~aliciada

rn  Toada de Preços, no regime de empreitada por nr000r preço qlolaal, olgeõoao-
do a Contratação de empresa para Prestação de serviços da reruaperação e 
edeqooçuo de esteadas vicinais es aronvslpis de Capinzal do Norte-MA, o qual 
será p'roe-csads e julgado cri conformidade cora a Lei Federal r.' 5,660553 e al-
terações posteriores, nos sondiçuns do Pdtal à realizar-se is 11:00 horas do dia 
Sido junho de 2022. A sessão pública de julgamento soro realtrada nas depesr-
dênces da Secretaria Mutracipal de Adreisisfração, co sala da Comissão Perna-
rente de Licitação - CPL, localdado â avenida Landolls Flôrlo, slr, Vista Negro, 
CEP: 65735-000, Capmnzat do Nado - NA, no dia, hora o local coroa oltado, cem 
que se-Os mancados os eeoelepes de habilitação e proposta. Por atendimento
as recoerendeçdes do Moeiciao e de DUO irroirramos que o sessão occenem 
cnnlocal aberto e arejado, que será estabelecidoAstanuiamanls nrininro de 02 —tir

assde cada Participante durante,a sessão e que será obngeldõn e olílrzeção 
de cresceras, luvas e que cada parricpaete porte eco tranco de álcool e itens de 
proteção eaoessáoo. O edital está dararen;oei para lodos os interessados ou Por-
tal de Tmonsporlincaa do Niaeiclpio no endereço' hop:ilcapiezoldoeorte.ma.gsv. 
brtaansparensaaoiolecoesl, no silo da Pmolerura Municipal em soa hcrne no en- 
dereço-  hop'llcapiezaldnamrzte.mnaqoubrl, nu sire do TCEMA no cstrena SACOP 
e embalo poderá ser consultado o ~o na saia da C~~ Permanente do 
Licõação-CPL, ionaõ,adã no Prédio da Prulnõuna Municipal à Avenida Lindcdr'o 
Flceio, sAi, Vista Afegre, CEP 65735000, Capinzal do Norte- NA, de 2' a 6', das 
011:00 ás 12100 horas, podando ainda ser sobotado altavris do E-mail-  qvl.prefol-
luracapiozaldsnorlegnnailcenr.. Esclarecimento adicional no mesmo endereço 
o ~ali citados e prostcutlaemotrtu no número +55 99 9155-1137. Capinzal do 
Norte NA), 19 de maio de 2022. Ludenoritoen Recuar— Presidente de CPL 

Volta à Câmara PL que aumenta 
pena para injúria racial em eventos 
esportivos, culturais e de humor 
GIL MARANHÃO 

A Câmara dos Drrptttarlos 
voltará a analisar o Projeto de 
Lei 00  4515W021, que aumenta 
penas para crime de injúria 
racial quando for praticado una 
eventos esportivos ou culturais 
e de finalidade humorística. A 
matéria foi aprovada na noite de 
quarta-feira (18) pelo Plenário do 
Senado. A proposta eleva a pena 
para 2 a 5 antas de reclusão nas 
situações que especifica. 
O projeto anteriormente 
aprovado pelos deputados 
tratava da injúria racial em 
locais públicas ou privados 
de uso coletivo. Mas o relator 
do projeto no Senado, Paulo 
Paim (PT-RS), acrescentou 
dispositivos deixando explícitos 
alguns casos de aplicação da 
nova regra. Com  as modificações 
feitas pelos senadores, a matéria 
será novamente apreciada pelos 

laco ENGENHAMAE r'aRTlca'AçÕ€s SÃ 
CNP,t aL3ai,dozasoat-ls 

orla pdhiriv •r abano, a,rrv a Sondara I,bnopd oa Mac au-doe-me - çE,ar,Eooi, 
Livav99 Previa r' 107522 1~ elo i7mean22 para-a Eniniasirdrr,r'mo vacsaieo-d 

laa,rommeilar Meado - Tons dos Pors4saaos.a. teado 'ia loao Málca d,aur, ao 0, meu 
Cl, 02, 03, 04 tI 05,07,12, 13, 14. 15, 16.17, 18. 15e25, Luteae,erteJarP,raOamrdIna, 
faina taro d'égua, CF 55065356,  São  LSWAIa,AL55 moi --ti.oneunsdopcaooáo 
11  :zo,7s597021, 

Bolsonaro sanciona MP que 
torna Auxilio Brasil de R$ 400 
permanente 
O peesidetrre da República, lar Bolsotraro, sancionou a 
medida provisória que toma o Auxilio Brasil de R.$ 400 um 
beneficio peannanente. A sanção foi publicada nesta quinta-
feira (19) no Diário Oficial ela União. A proposta inicial do 
governo federal previa que esse valor valesse apenas até 
dezembro, de 2022- Os parlamentares, no entanto, decidiram 
tornar o valor permanente, e o texto aprovado pelo Seriado, 
tio último dia 4, já tornava o piso de R$ 400 permanente 
tons a inclusão de uma espécie de complemento ao valor do 
Au(IfIio Brasil, Antes, o beneficio tinhas tíquete médio de RS 
224. 
O Auxilio Brasil foi o programa social criado pelo governo 
enmisobstiwição ao Bolsa Família, criado em 2003. 
De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da 
República, o governo gasta cerca de R$ 47,5 bilhões anuais 
só ibm o volume regular do Auxílio Brasil. A estimativa é 
que o governo precise desembolsar outros R 41 bilhões por 
ano para bancar o valor complementar ao beneficio, 
"A sanção presidencial é importante para efetivar o Programa 
Auxilio Brasil, tornando-o peremie à sociedade, mitigando 
o gargalo financeiro relativo aos mais necessitados", disse 
a pasta. O beneficio extraordinária passa a fazer parte do 
conjunto de benefícios que compõem o Programa Auxílio 
Brasil, (AGgNCIA IRASIL2 

OAXACA INCORPORADORA LTDA 
CNPJ 08,766,571b000I-25 

Torna público que obteve, pinto a Secretarie Municipal de Mala Aetuente - SEM-
MAM a Licença Pnlusia 05 1112022 oáadâ até 17111 f2022 para atbadade de Cosa-
Viação de Condornioie Vemtrcal Misto )cunreroasl e resideroal) do Suboondomminio 
06-Jardins, situada na Ao Jenônimo de Albuquerque, Bairro ditos do Calhau. ccl 
Sã. Ludo, no Estado da Maranhão, suja ames conatealdo perfaz 32.242,67 em'. A 
L,P, for reçorenda aposto do Processo o' 120,76N94l2521 - 
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AVISOS DE LICITAÇÃO 	 01 

Capinzal do Norte (MA), 19 de maio de 2022. Luciano 
Alves Alencar - Presidente da CPL 

AVISOS DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N° 
004/2022. Processo Administrativo n°02.1105.001/2022. 
A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, 

• través da sua Comissão Permanente de Licitação, toma 
público para conhecimento dos interessados que estará 
realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, no 
regime de empreitada por menor preço global, objetivando 
a Contratação de empresa para a prestação de serviços de 
recuperação e adequação de estradas vicinais no município 
de Capinzal do Norte-MA, o qual será processado e 
julgado em conformidade com a Lei Federal n.°  8.666/93 e 
alterações posteriores, e as condições do Edital à realizar-
se às 09:00 horas do dia 07 de junho de 2022. A sessão 
pública de julgamento será realizada nas dependências 
da Secretaria Municipal de Administração, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizado à 
Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-
000, Capinzal do Norte - MA, no dia, hora e local acima 
citado, em que serão recebidos os envelopes de habilitação e 
proposta. Em atendimento as recomendações do Município o da OMS informamos que a sessão ocorrerá em local 
aberto e arejado, que será estabelecido distanciamento 
mínimo de 02 metros de cada participante durante a sessão 
e que será obrigatória a utilização de mascaras, luvas e 
que cada participante porte seu frasco de álcool e itens de 
proteção necessário. O edital está disponível para todos os 
interessados no Portal de Transparência do Município no 
endereço: http://capinzaldonorte.ma.gov.br/transparencia/  
licitacoes/, no site da Prefeitura Municipal em sua home 
no endereço: http://capinzaldonorte.ma.gov.br/,  no site 
do TCE/MA no sistema SACOP e também poderá ser 
consultado e obtido na sala da Comissão Permanente 
de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura 
Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, 
CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 2  a  6,  das 
08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através 
do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonortegmail.com.. 
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail 
citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137. 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N-
00512022. Processo Administrativo n°02.1105.002/2022. 
A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, 
através da sua Comissão Permanente de Licitação, toma 
público para conhecimento dos interessados que estará 
realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, no 
regime de empreitada por menor preço global, objetivando 
a Contratação de empresa para a prestação de serviços de 
recuperação e adequação de estradas vicinais no município 
de Capinzal do Norte-MA,  o qual será processado e 
julgado em conformidade com a Lei Federal n.° 8.666/93 e 
alterações posteriores, e as condições do Edital à realizar-
se às 11:00 horas do dia 07 de junho de 2022. A sessão 
pública de julgamento será realizada nas dependências 
da Secretaria Municipal de Administração, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizado à 
Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-
000, Capinzal do Norte - MÁ, no dia, hora e local acima 
citado, em que serão recebidos os envelopes de habilitação e 
proposta. Em atendimento as recomendações do Município 
e da OMS informamos que a sessão ocorrerá em local 
aberto e arejado, que será estabelecido distanciamento 
mínimo de 02 metros de cada participante durante a sessão 
e que será obrigatória a utilização de mascaras, luvas e 
que cada participante porte seu frasco de álcool e itens de 
proteção necessário. O edital está disponível para todos os 
interessados no Portal de Transparência do Município no 
endereço: http://capinzaldonorte.ma.gov.br/transparencial  
licitacoes/, no site da Prefeitura Municipal em sua home 
no endereço: http://capinzaldonorte.ma.gov.br/,  no site 
do TCE/MA no sistema SACOP e também poderá ser 
consultado e obtido na sala da Comissão Permanente 
de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura 
Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, 
CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MÁ, de 2  a 6, das 
08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através 
do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com..  
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail 
citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137. 
Capinzal do Norte (MA) 19 de maio de 2022. Luciano 
Alves Alencar - Presidente da CPL 
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AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N° 
006/2022. Processo Administrativo n°02.1105.003/2022. 
A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, 
através da sua Comissão Permanente de Licitação, toma 
público para conhecimento dos interessados que estará 
realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, no 
regime de empreitada por menor preço global, objetivando 
a Contratação de empresa para a prestação de serviços de 
recuperação e adequação de estradas vicinais no município 
de Capinzal do Norte-MA, o qual será processado e 
julgado em conformidade com a Lei Federal n.° 8.666/93 e 
alterações posteriores, e as condições do Edital à realizar-
se às 15:00 horas do dia 07 de junho de 2022. A sessão 
pública de julgamento será realizada nas dependências 
da Secretaria Municipal de Administração, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizado à 
Avenida Lindolfo Flóno, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735- 

0a00, Capinzal 
5735-

Capinzal do Norte - MÁ, no dia, hora e local acima 
citado, em que serão recebidos os envelopes de habilitação e 
proposta. Em atendimento as recomendações do Município 
e da OMS informamos que a sessão ocorrerá em local 
aberto e arejado, que será estabelecido distanciamento 
mínimo de 02 metros de cada participante durante a sessão 
e que será obrigatória a utilização de mascaras, luvas e 
que cada participante porte seu frasco de álcool e itens de 
proteção necessário. O edital está disponível para todos os 
interessados no Portal de Transparência do Município no 
endereço: http://capinzaldonorte.ma.gov.br/transparencia/  
licitacoes/, no site da Prefeitura Municipal em sua home 
no endereço: http://capinzaldonorte.ma.gov.br/,  no site 
do TCE/MA no sistema SACOP e também poderá ser 
consultado e obtido na sala da Comissão Permanente 
de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura 
Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, 

jQWEEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 2  a 6°, das 
08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através 
do E-mail: cp1.prefeituracapinza1donortegmail.com.. 
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail 
citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137. 
Capinzal do Norte (MÁ), 19 de maio de 2022. Luciano 
Alves Alencar - Presidente da CPL. 

	ftS 	

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL 
N° 003/2022 - Sistema de Registro de Preços. Processo 
Administrativo n° 02.1105.004/2022. A Prefeitura 
Municipal de Capinzal do Norte - MA, através de 
seu Pregoeiro e Equipe de Apoio torna público para 
conhecimento dos interessados que está realizando 
licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, 
do tipo Menor Preço por item, para Registro de Preços, 
exclusiva para ME/EPP/MEI, objetivando a Contratação 
de empresa para a prestação de serviços de divulgação 
de matérias, avisos de licitações, em jornal de grande 

IRRICA 	 
circitaçao no Estado para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Administração, o qual será 
processado e julgado em conformidade com a Lei Federal 
n° 10.520/02, Decretos Municipais n° 002 e 003/2018 e 
subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.° 8.666/93 
e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-
se às 10:00 horas de dia 03 de junho de 2022. A sessão 
pública de julgamento será realizada nas dependências 
da Secretaria Municipal de Administração, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizado à 
Avenida Lindolfo Flóno, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-
000, Capinzal do Norte- MA, no dia, hora e local acima 
citado, em que serão recebidos os envelopes de proposta 
e habilitação. Em atendimento as recomendações do 
Município e da OMS informamos que a sessão ocorrerá em 
local aberto e arejado, que será estabelecido distanciamento 
mínimo de 02 metros de cada participante durante a sessão 
e que será obrigatória a utilização de mascaras, luvas e 
que cada participante porte seu frasco de álcool e itens de 
proteção necessário. O edital está disponível para todos os 
interessados no Portal de Transparência do Município no 
endereço: http://capinzaldonorte.ma.gov.br/transparencial  
licitacoes/, no site da Prefeitura Municipal em sua home 
no endereço: http://capinzaldonorte.ma.gov.br/,  no site 
do TCE/MA no sistema SACOP e também poderá ser 
consultado e obtido na sala da Comissão Permanente 
de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura 
Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, 
CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MÁ, de 2  a 6°. das 
08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através 
do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com..  
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail 
citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137. 
Capinzal do Norte (MÁ), 19 de maio de 2022. Luciano 
Alves Alencar —Pregoeiro. 

Sexta-Feira, 20 de maio de 2022 Diário Oficial do Município 
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Avenida Lindolfo Flório, sln°, Vista Alegre 	RUBRICA 	- 
Capmzal do Norte - Maranhão 
CNPJ: 01.613.309/0001-10 

Processo Administrativo no 02.1105.001/2022 
TOMADA DE PREÇOS N.° 004/2022 
TIPO: EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL 
DATA: 07/06/2022 
HORÁRIO: 09:00 HORAS 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 

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

DE PREÇO N° 004/2022, objetivando a contratação de empresa para a prestação de serviços 

de recuperação de estradas vicinais no município de Capinzal do Norte-MA, situada à 

Avenida Lindolfo Flório, s/n° - Vista Alegre - CEP: 65735-000, nesta cidade, foi afixado no 

mural de aviso da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte— MA no local de costume 

destinado à publicação dos atos municipais, publicado no Diário Oficial da União, no Diário 

Oficial do Estado, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão - FAMEM e no 

Jornal de Grande Circulação Estadual (O Estado). 

Capinzal Do Norte - MA, 23 de maio de 2022. 

ELINEIDE BERTOLDO LIMA 
Secretária da CPL 



PROC. ALINSTRATIVO 

FLS 
BRCP 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE 

Avenida Lindolfo Flório, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000 

CAPINZAL DO NORTE-MA 
CNPJ. N2  01.613.309/0001-10 

Portaria n2  001/2022. 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CAPINZAL DO NORTE, ESTADO DO MARANHÃO, no 

uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, resolve: 

Art. 10 - Nomear os novos membros da CPL - Comissão Permanente de Licitação, 

sendo este os seguintes: 

- 	Presidente: Luciano Alves Alencar; 

Secretário da CPL: Elineide Bertoldo Lima; 

- Membro da CPL: Hélio Duarte Coutinho Junior. 

Art. 22- Os membros ELINEIDE BERTOLDO LIMA E HÉLIO DUARTE COUTINHO JÚNIOR 

comporão a equipe de apoio para os procedimentos licitatórios na forma de Pregão. 

Art. 32 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

Gabinete do Prefeito de Capinzal do Norte (MA), em 03 de Janeiro de 2022. 

ANDRÉ PEREIRA DA SILVA 
Prefeito Municipal 


