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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE RUBRICA 
Avenida Lindolfo Flório, s/n', Vista Alegre 

Capinzal do Norte - Maranhão 
CNPJ: 01.613.309/0001-10 

Processo Administrativo no 02.1105.002/2022 
TOMADA DE PREÇOS N.° 005/2022 
TIPO: EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL 
DATA: 07/06/2022 
HORÁRIO: 11:00 HORAS 

AVISO DE LICITAÇÃO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE— MA, localizada a 
Avenida Lindolfo Flório, sln° - 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°. 8666/93, 
de 21 de junho de 1993 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 lnfraestrutura e Obras, 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 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 

00 	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 2 a 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. 

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

CÁ C1 LAVO /'1L/1 /XILC-~ 
LUCIANO ALVES ALENCAR 

Presidente da CPL 



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

Ordinários. 10301101020250000- Elemento de Despesa: 4.4.90.52. Projeto Atividade: 

2025- Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Valor Global: R$ 20799,00 (sente mil, 

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

14h:000rnin. 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 

- MÁ, no horário de 08h00minh as 12h00nsinls ou no sitio do Tribunal de Contas do Estado 

- TCE- MA/ SACOP, no Portal da Transparência do município e plataforma da BIL pelo cite 

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

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

MIKAELA OUVEIRA 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 
Barreirinhas, DATA DA ABERTURA: Anteriormente marcada para o dia 18/05/2022 às 
OShOOmin, a presente licitação fica ADIADA para o dia 07/06/2022, às OõhOOmin, 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.centralcomprusbhsma.com.br  
Informações adicionais em www.barrelrinhas.ma.gov.br, www.centralcomprasbhsma.com.br  
e Mural de Contratações do SACOP - www.tcema.tc.br. 

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

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nu: 2022020/1-PE. ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO PE 20/2022. CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO. CONTRATADA: 1 P CONSTRUÇÕES 
E TERRAPLANAGEM LTOA, C.N.P.1. 42.966.384/0001-41. OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para elaboração de projeto básicoe executivo de pavimentação asfáltica a 
serem executados no município de Bela Vista do Maranhão - MÁ. 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. VIGÊNCIA: 18 de Maio de 2022 a 31 de Dezembro de 2022. 
DATA DA ASSINATURA: 18 de Maio de 2022. RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA CONTRATO: 
JOSÉ AUGUSTO SOUSA VELOSO FILHO, Prefeito Municipal 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nu PE 20/2022 

Após analisado o resultado do Pregão Eletrônico nu 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: 1 P CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLANAGEM LTDA, inscrita no C.N.P.1. 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. n0  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 - MA, 
conforme Contrato de Repasse N9 902993/2020/MAPA/CAIXA. Unidade: 01 Unidade. Valor 
Unitário: R$ 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 Nu P6 20/2022 

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente, Sr. JOSE AUGUSTO SOUSA VELOSO FILHO, HOMOLOGA a adjudicação 
referente ao Pregão Eletrônico n0  PE 20/2022, conforme indicado no quadro abaixo, 
resultado da homologação.. Empresa: 1 P CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LiDA, inscrita 
no C.N.P.1. 42.966.384/0001-41, situada na Au. 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. no 666.683.433-41, R.G. n° 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 Nu 
902993/2020/MAPA/CAIXA. Unidade: 01 Unidade. Valor Unitário: R$ 38.350,00 (trinta e 
oito mil trezentos e cinquenta reais). Valor Total: R$ 38.350,00 (trinta e oito mil trezentos 
e cinquenta reais). 

Bela Vista do Maranhão-MA, 18 de Maio de 2022. 
JOSÉ 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 N0191.2022. CHAMADA PUBLICA N 
001.2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 027/2022. Onde se lê: Valor total 8$: 8$ 
4.276,00 (quatro mil, duzentos e setenta e seis reais); Leia-se: Valor total 8$: 3.792,50 (três 
mil, setecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos. No EXTRATO DE CONTRATO Nu 
204.2022. CHAMADA PÚBLICA N' 001.2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 027/2022. 
Onde se lê: CPF sob o número 987.789.093-72; Leia-se: CPF sob o número 987.786.093-72; 
No EXTRATO DE CONTRATO N2168/2022. CHAMADA PÚBLICA N 001.2022. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N 027/2022. Onde se lê: Valor total R$: 3.853,50 (três mil, oitocentos e 
cinquenta e três reais e cinquenta centavos); Leia-se: 8$ 1.697,00 (cinco mil, seiscentos e 
noventa e sete reais). No EXTRATO DE CONTRATO N9178.2022. CHAMADA PUBLICA N' 
001.2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 027/2022. Onde se lê: Valor total 8$: 9.324,70 
Inove mil, trezentos e vinte quatro reais e setenta centavos); Leia-se: Valor total 8$: 
9.325,70 Inove mil, trezentos e vinte cinco reais e setenta centavos); No EXTRATO DE 
CONTRATO N9185.2022. CHAMADA PUBLICA N 001.2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 
027/2022. Onde se lê: R$ 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). 
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PREFEITURA MUNICÇLDE CAPINZAL DO NORTE 

AVISO DE UCITAÇÃO 
PREGÃO PRE "SR j2 - SRP 

Processo Administrativo n2  02.1105.004J2022. 
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 circulação no Estado para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Administração, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nu 
10.520/02, Decretos Municipais n0  002 e 003/2018 e subsidiariamente as disposições da 
Lei Federal ir.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 Flónio, 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 proposta e habilitação. Em atendimento as recomendações do Município e 
da OMS informamos que a sessão ocorrerá cxi 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 item de proteção necessário. O edital está disponível para todos os 
interessados no Portal de Transparência do Município no endereço: 
http://capinzaidonorte.ma.gov.br/transparencia/licltacoes/,  no cite 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 29 a 62, das 08:00 ás 12:00 
horas, 	podendo 	ainda 	ser 	solicitado 	através 	do 	E-mail: 
cpLprefeituracapinzaldonorte6°gmail.com.. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e 
e-mail citados e provisoriamente no número 0-55 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 nu  02.1105.001/2022. 
A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MÁ, 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.0  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 FIãrlo, 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 Portai de Transparência 
do Município no endereço: littp://capinzaldonorte.ma.gov.br/transparencia/Jicitacoes/,  no 
sito da Prefeitura Municipal em sua home no endereço: http://capínzaldonorte.ma.gov.br/,  
no cite do TCE/MA no sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtido na sala da 
Comissão Permanente de Licitação-CP1,  localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à 
Avenida Undolfo Flório, um, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 29  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. 

TOMADA DE PREÇOS Pie 5/2022 

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

Permanente de Licitação, toma público pata 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.0  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 Undolfo Flórlo, s/ri, 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.gon.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 Undolfo Flório, sjn, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MÁ, de 2e 
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 6/2022 

Processo Administrativo ne 02.1105.003/2022. 
A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MÁ, 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,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 publica 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, cnn 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 estabelecida 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://cupínzaldonortema.gov.br/,  
no site do TCE/MA no sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtido na saiu da 
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ADITAMENTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS 
SELVAS - MA 

EXTRATO DO 1° 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°01.612.668/0001-
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, 
sediada à Rua da Liberdade o° II, Centro, na cidade de Buriticupu! 
MA, neste ato representada por PAULINO FERNANDES SILVA, 
portadora da cédula de identidade n° 14337902000-0 GEJUSPC/ 
MA do CPF no 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, §10,  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 R$ 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 3.3.90.30.90 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. 

ADTI VOS 

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA 

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRA-
TO W. 025/2021 - UGCC/SINFRA PROCESSO N. 61013/2022 
- SINFRA. DAS PARTjiS:  O ESTADO DO MARANHÃO, ente 
de direito público interno, por intermédio da SECRETARIA DE 
ESTADO DA INFRAESTRUTIJRA - 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 CONSTRVÇOES LTDA, pessoa jurídica de di-
reito privado, inscrita no CNPI sob o n°04.885.201/0001-74, situada 
na Rua dos Cedros, Quadra 13, ri0  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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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 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/licitaco&,  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, sln, 
Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 20  a  60,  

das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do 
-mau: cpl.prefeituracapinzaldonortegmail.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 N0  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, toma público para conhecimento dos interessados que 
estará reqli7ando licitação na modalidade Tomada de Preços, no regi-
me de empreitada por menor preço global, objetivando a Contratação 

de empresa para a prestação de serpf , 	eraç,dequação 
de estradas vicinais no município de rapinza do No e— 	o quat 
será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal ,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 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 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/licitacoesf,  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-
dano Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, sln, 
Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MÁ, de 20  a  60, 
das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do 
E-mail: cpl.prefeituracapinza1donorte@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. 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 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 Ad-
ministração, o qual será processado e julgado em conformidade com 
a Lei Federal 0  10.520/02, Decretos Municipais n° 002 e 003/2018 
e subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.° 8.666/93 e a!-
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 Permanente de Licitação - CPL, locali-
zado 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 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 disponivl para todos os interessados no Portal 
de Transparência do Municípiti 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 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- MÁ, de 20  a  60, 

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. 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N0  005/2022. 
Processo Administrativo 0  02.1105.00212022. A Prefeitura Munici-
pal 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 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-
gainento 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 informamos que *d sessão ocorrerá em local aberto e arejado, que será estabelecido 

istanciamento 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 sue 
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 20  a  60, 

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 999155-1137. Capinzal do Norte (MA), 19 de maio de 
2022. Luciano Alves Alencar— Presidente da CPL 



FAMEM DIARO OFICIAL 
DOS MUNICIPIOS 
DO ESTADO DO MARANHÃO 

QoS.oQi 
PROC 
FLS 	 
RUSRJC 

índice 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR 	 4 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nu PE SRP 011/2022 	 L 	  4 
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nu 07/2022 	  4 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCâNTARA 	 4 
AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO NO 01/2022 	  4 
AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO NO 02/2022 	  4 
AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO NO 03/2022 	 4 
AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO NO 04/2022 	 4 
AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO NO 05/2022 	 5 .AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO Nu 01/2022 	  5 
AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO NO 02/2022 	 5 .AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO NO 03/2022 	  5 
AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO NO 04/2022 	  5 
AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO NO 05/2022 	 6 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA 	 6 
ATA REGISTRO DE PREÇOS  N 009/2022 PE  	 6 
ATA REGISTRO DE PREÇOS N 011/2022 PE 	 7 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS 	  10 
ATA DE REABERTURA CONCORENCIA PUBLICA NO 03/2022 	  10 
ATA DE ABERTURA CONCORENCIA PUBLICA NO 03/2022 	  14 
AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PUBLICA NO 05/2022 	  18 
RESENHA DO CONTRATO NO 489/2022 - SEDES 	  18 
DECRETO NO 020, DE 18 DE MAIO DE 2022 	  18 
PORTARIA N 379/2022 	  18 
PORTARIA N 380/2022. 	  19 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE 	 19 
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL NO 003/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 	 19 
AVISO DE UCITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS NO 004/2022. 	  19 

	

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS NO 005/2022.     20 
AVISO DE UCITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS NO 006/2022. 	  20 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA 	 20 . AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL NO 011/2022-CPL/PMC 	  21 
PORTARIA N127/2022/GAB/PREF.  	 21 

S
PORTARIA N128/2022/GAB/PREF. 	  21 

EFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL 	 1 	 21 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP NO 013f2022 	 21 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANIIaO 	  21 
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 004/2022-TOMADA DE PREÇOS NO 004/2022- PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 048/2022. 	  21 
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 066/2022. DISPENSA DE UCITAÇÃO NO 02I)/2022. 	 22 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS NO 003/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO No 048/2022. 	  22 
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 119.2022-SINFRA - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 049/2022. 	  22 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO 	 22 
AVISO DE UCITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N. 020/2022- CPL/DP 	 22 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHãO 	 23 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 031/2022/SRP/PMFN. 	  23 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 032/2022/SRP/PMFN. 	  26 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 033/2022/SRP/PMFN. 	  27 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 034/2022/SRP/PMFN. 	  29 

	

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 035/2022/SRP/PMFN.    31 

	

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 036/2022/SRP/PMFN.    33 
RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO NO 008/2022 - SRP 	  34 
RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO N2  009/2022 - SRP  	 35 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCãO 	 35 
RESULTADO PRELIMINAR DE PROCESSO PARA UNIFICAÇÃO DE MATRÍCULAS 	  35 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONçALVES DIAS 	 35 
DECRETO NO 28/2022. 	  35 
DECRETO NO 29/2022. 	  36 

www.famern.org.br  U 	LHALÜ DIAL'ALtfl 
E COM CARIMBO DE TEMPO 



M
DIARIOOFICA1 
Dos MUNtCIPIOS 

SãO LUÍS, SEGUNDA * 23 DE MAIO DE 2022 4 ANO XVI * N9  2858 
ISSN 2763-860X 

00412022. Processo Administrativo nu 02.1105.001/2022. 
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 
nY 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 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 

ilização de mascaras, luvas e que cada participante porte seu 
asco de álcool e itens de proteção necessário. O edital está 

0tt

'sponível para todos os interessados no Portal de 
ansparência do Município no endereço: 
p ://capinzaldonorte.ma. gov.br/transparenciaílicitacoes/, 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.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 Obca9c1 

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

*VISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N 
005/2022. Processo Administrativo nu 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.O 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 
Transparência do 
http://capinzaldonortema.g.I/transparenciaIlicitacoes/,  no 
site da Prefeitura Munic?Lh, 	ua 	nu endereço: 
http://capinzaldonorte.ma.jQr  &i-do TCE/MA no 
sistema SACOP e também po'era ser consuítado 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.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: 7f6dddb,f3cl cbe28bbb3 cef817d96 74f 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nu 

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 
n.9  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/transparenciallicitacoes/,  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 
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: 1 8e041 0882d80f1 ca55 7b1 74f5eb941 9 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA 

AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO. PREGÃO 

a CERTIFICADO OIGITAUÂENT€ 
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O secretário Cassiano Pereira founioc e equipe da Some no Espaço leestagnanrivel da seceetania 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE 
Avenida LIndalto FIOrde, sim* - dEsta AIe'e 

aldEãO DE UCITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N' 854/2022. Processo Ad. 
eninlat,oãne od 021100,009l2022. A Predeitoro Municipal de Capoozal do Norte 
- NA. alroves da sua Comissão Permanente de Lidação, Irene publico paro 
ronheornento dos interessados que estará realizando lotação no modalidade anda 

do Preços, no regime de empreitada par me—preço global, oecn-
do o Contratação de empresa para a prestação de serviços da recuperação e 
adequação de estrados oiooars no ounicipio de Capoezal do NczteMA, o qual 
Será prosossado e jolqado etc ccorlorrrrrdade com a Lei Federal o.' 8.6669530 al- 
terações posteriores, e ao condições do EddA ri reatozao-se ás 09 	raras do dia 
07 de junho do 2022. A senAdo pública de juttoeresto será reolreada nas depeno 
deParas da Secretaria Municipal de Mnrroisfraçáo, ria sala da Cuarrissão Penne-
rente do Uotação- ÇPL, localozado a Asosudo Lindolto Flora, 5k, NEsta OJogro, 

V 65735.600, Capinzal da Noite - MA. 00 dua, liara e local acena citado, em 
o sondo recatados os envelopes de habd6ação e proposta. Em alrerdorsanlo 

es recoiriendaçdes do tuloisiolpo e da OMS inloretamos que a sessão acorrerá 
etc local aberto e arejado, que será estabelecido distancomonto misimo de 02 
reereon de cada participante durante a sosoao e que será olurlgatõna o otlliaoçao 
de roia.—j—  e saca cada paatrtpante porte seu frasco de 010001tens de 
proteção necessário. O edital está diR000loel paro trates as ottreeosadra no Pra-
lei de Transparárrua do Município no endereço. http:/fcarprnzaldoororle.ara.goa. 
brlçransparendalhdtacoesf. na  cite da Prefeitura Monicipal em sua borne no en-
dereço http IioopinzaldrerOrte.ero.govbrf, no me do TCEHAoo suslarnia SACOP 
e lareorár poderá ser consultado o obtida na Sala da Ccarassãc Prnnanorte de 
Licitação-CPL. localizada n-- Prnd:o da Prmtnfura Muoiopal a boonrda Liodoltr 
Flõnio, trir, Vista hiogre, CEP 65735-660, Capinzal do Norte- NA. do 2°a 6°, orlas 
08.50 ás 12:00horas, podeordo anda ser "atado aS'a'oes do E~rpl.pretei-
turacapirzaldonortegnraol.crerr.. Esdareoeretrto adaaonal 50 mesmo endereço 
e nortailcitadas e peosusonanreete no esmero -55 atiS 99 9156,1137, Caplrrzal do 
Norte (M Ai, 19 de mero de 2022. Luriano Atuas ftlerrcaro - Presidente da CPI  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL 00 NORTE 
Avenida Lliidalta FIóeAe, ote - Viola AIee 

AVISO DE UCITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N° 08612022. Peaoaana Ad' 
oeieinteadne n°02.1100.00212922. A Prelatura Mo~de Caperzal de Norte 
- NA, armado da suo Corrosão Permanente de Ludoçuo, torna púbhr.o paro 
oonhecimanta dos Interessados que cotara realizando liniação rias rnculalidode 
Tomado de Preços, no regime do empreitada pra roetron inireço global, cfie000n-
doa Corroatação de errtçoreoa para a prestação de seroov de rorauperaçáo e 
adequação de eotradan vicinais no ersnicltao de Capinzal do Soam-MA, o qual 
será processada e julgado n'o ccerlmrrrrdade cani e Lei Federal ir.' 0.666153 real' 
rotações poetoriomnn. eas condições doEd,tal O realizar-se ão tt'SO horas do dia 
07 de junho de 2022. A sessão psutrlica de juluanrerdo será realizada nas depeir. 
dõroas da Secretaria Mordopal de Adrrr'restraçâo, na sala da Corrrissião Pensa-
ereta de Uocação - CPL, localizado á Aveniota Lrndolto Pomo, oh,, Viste RegrE, 
CEP' 65735-000, Capinzal do tricoto - NA, roda, hora e local avaoa atado, oro 
que sendo recriados os envelopas de habitação e proposta. Er atendimento 

e
as recomendações do Muniripio e do OMS rnloenamos soco sessão 000rrero 
m 10001 aberto e arejado, que será estabelecido distanciamento rrininro de 02 

melros de ceda partaotrarto durante a sessão e que sete obogaloira a utilização 
de —a.,-, lt.aoseque nado pardoponre poda,sei, troara de a1-,Á ,, itarv de 
proteção necessário. O editei está dropion oel para lodosos irlernSsados no Por-
tal de Transpardocua do tuluunrclpro no endereço http'/lsaplozald000rre.ma.çov. 
beltranspareedadmlacoesi, no site de Preteitara Muarictpal etc sua borne no en-
dereço-  lrttp /lcaprnaaldororte.era.qosbrl, no cote da TCOSIAno sistema SACOP 
e tampara poderá ser consultado e obtido na saSda Cu~ Pranianonte de 
Liritação-CPL, localizada no Prédio da Protelara MunicIpal à h'zonida Lindolto 
Flonro, stn. Vota Regre, CEP. 65735.000. Capinzal do Norte- NA, de 2°c 6', das 
08-00551200 horas, podando arreda soe soliotado as--do E-orlou cgrl-pretoo 
turacapirrzaldororle@gmai.cam.. Esdaeednimrto adioo,ral no rrresoio endereço 
c —I citados e çeoasoeameetn no número e55 59 9t55-t137. Caprnzal do 
Norte jMAj, 19 de irão de 2022. LucaanaAloes Aiartsar - Presidente da CIA, 

GIL MARANHÃO 	 deputados. 
O novo texto diz que a pena 
valerá para os casos de injúria 
no contexto de atividades 
esportivas, religiosas, artísticas 
ou ctjlttjrais. Além da deteltçào. 
o condenado será proibido de 
frequentar os locais destinados 
a eveettos esportivas e culturais 
por três anos. Também diz que 
poderá haver acréscimo adicional 
de uns terço à metade da pena 
quando a injúria tiver objetivo 
de "descontração, diversão ou 
recreação", ou então quando for 
praticada por funcionário público 
no exercício da função- 
0 texto ainda recomenda 
os juizes a considerar como 
discriminatórias as atitudes que 
causarem "constrangimento, 
humilhação, vergonha, medo ou 
exposição indevida" à vítima, 
e que não seriam dispensadas a 
outros grupos em razão da cor, 
cosia, religião ou procedéncia. 

A Câmara dos Deputados 
voltará a analisar o Projeto de 
Lei ti" 4FaGG/2021, que aumenta 
penas para crime de injúria 
racial quando for praticado em 
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 peno 
para 2 a 5 aluas de reclusão nas 
situações que especifica. 
O projeto anteriormente 
aprovado pelos deputados 
tratava da injúria racial em 
locais públicos ou privados 
de uso coletiva. Mas a relator 
do projeto no Senado, Paulo 
t°aim (PT-RS), acrescentou 
dispositivos deixando explícitos 
alguns casos de aplicação da 
nova negra. Com  as modificações 
feitas pelos senadores, a matéria 
será novamente apreciada pelos 

Av. Litorânea. 300 — Calhau 
(98) 3235 3994/ 98414 4624 
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Espaço de NegóctogCdaSeinc  é 

destaque no Agrobalsas 2022 
A maior feira do agronegócio no 
Maranhão, que começou na segunda-
feita (16), contou com a presença do 
governador Carlos Brandão na solenidade 
de abertura. A 18° edição doAgrobalsots 
Conta com o apoio do Governo do Estado. 
Uma das ações é  Espaço de Negócios, 
coordenado pela Secretaria de Estado da 
Indústria e Comércio (Seinc), pensado 
para oferecer informações e destacar 
o potencial da produção maranhense, 
aptoxintando, assim, o~ público dos 
empreendedores. 
O Espaço de Negócios, que foi lançado 
na última edição do Agroaalsas, em 
2019, reúne algumas secretarias e úgãos 
estratégicos do Governo, como a Junta 
Comercial do Maranhão (Jucema), 
Secretaria de Estado do Tiotismo (Sentir) 
e o Porto do Itaqui. Juntos, os setores 
governamentais, alinhados ao foco do 
evento - trabalhar o desenvolvimento, 
novação, transáerâocia de informações 
racionais e internacionais e tecnologia 
avançada aos empreendedores—, estio 
ajudando os empreendedores objetivando, 
sobretudo, a retomada do antboeerre 
empreendedor de forma adequada e 
igualitária. 
No primeiro dia do evento, Carlos 
Brandão ressaltou a força do agroonegúcioo 
maranhense. O  que a gente vem 
acompanhando é um avanço grande tia 
área de ciência, tecnologia e inovação no 
ogrnnegócio aio Maranhão. Quem ganha 
com isso é o produtor rural, a sociedade, a 
economia da região, O Governo do Estado 
ajuda tanto com a presença das secretarias 
enepresas públicas na feira quanto em 

financiamento, troca de experiências, 
cornos de capacitação, abrindo o governo 
para o diálogo a Em de avançar e 
fortalecer a parceria", afirmou. 
Aroldo de Aquino, empreendedor de 
Balsas, está presente, por mais sint ano no 
evento. "Participe] em 2019 e, para mim, 

foi só crescimento e reconhecimento. É 
uma oportunidade boa que o Governo 
do Maranhão dá para os pequenos 
produtores. Só tenho a agradecer 
ao Governo do Estado, por nteio da 
Seinc, pela oportunidade", ressaltou o 
empreendedor, cujo estabelecimento, 
tia área da cutelaria (fabricação de 
facas artesanais), faz pane de um dos 
segmentos do programa Maranhão Mais 
Produtivo. 
Para o secretario de Estado dá lndtiatola 
e Comércio, Cassiano Pereira Junior, o 
Espaço de Negócios deve ser bastante 
procurado nesta edição. "Estqmos 
saindo de uma crise em que muitos 
empreendedores foram prejudicados. 
A nossa missão é auxiliar na retomada 
das atividades dessas pessoas em seus 
negócios, com responsabilidade; por 
Issu, esperamos que o espaço atenda às 

expectativas dos empreendedores que 
passarem por aqui, tirando dúvidas, 
facilitando a troca mie informações, 
atuando diretamente no suporte aos 
empreendedores", anunciou. 
O Espaço de Negócios reune cerca de 
40 empresas maranhenses integrantes 
do programa Maranhão, Mais Produtivo, 
pata 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 uma 
oportunidade para o cumprimento de 
opndas importantes. Desde o último 
saltado (14), o secretária Cassiano Júnior 
visitou empresas e paios agroindustriais 
para acompanhar as demandas e os 
processos de plantio e colheita de soja 
e milho e de produção de alimentos e 
biocombustiveis. 
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Volta à Câmara PL que aumenta 
pena para injúria racial em eventos 
esportivos, culturais e de humor 
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Bolsonaro sanciona MP que 
torna Auxilio Brasil de R$ 400 
permanente 

t)presidelrte da República, Jair Bolsoisaro, sancionov a 

medida provisória que torna o Auxilio Brasil de R,$ 400 um 

benefício permanente. A sanção foi publicada nesta quinta-

feira (19) no Diário Oficial da União. A proposta inicial dr, 

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, 

ao último dia 4, já tornava o piso de R$ 400 permanente 

com a inclusão de uma espécie de complemento ao valor do 

Auxilio Brasil. Antes, o benefício tinha o tíquete médio de 16,5 

224. 

O Auxílio Brasil foi o programa social criado pela governo 

em substituição ao Bolsa Fantilia, criado em 2003. 

De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência do 

República, o governo gasta cerca de 16.547.5 bilhões anuais 

só com o volume regular do Auxilio Brasil. A estimativa é 

que a governo precise desembolsar outros 11141 bilhões por 

ano para bancar o valor complementar ao benefício. 

"A sanção presidencial é importante para efetivar o Programa 

Auxilio Brasil, looxoando'o perene à sociedade, mitigando 

o gargalo financeiro relativo aos mais necessaradtss'°, disse 

a pasta. O beneficio extraordinário passa a fazer parte do 

conjunto de benefícios que compilem o Programa Auxílio 

Brasil. (AGtNCIA ASIl.) 

08XACA INCORPOR.N006.6 LTDA 
CtiO°J 08.766.ATOj0001-25 

Torna público que obteve, marta a Saurntana Municipal de Moro Aortuente - SEM-
MAM a Licença Présla a' tt12022 válida até 171t'12022 para atiedadnae Cone-
Euçdo de Candorritso Vertical Mioto oconeeciel o rrs,deroall do Saberdraricnnt 
06-Jardins, situada na As J,elanirso de Nbuquuer'qun, bairro Altos do Calheo. erro 
SOoLido, 00 Estado do Na,aeloao, maria aras csnsnslrla rem- 32,242,57 m', A 
L.P. foi rerloeeda asases do Processo n' 129.7669412021. 



Q.  ilO5 .()0c2 /2Oc2c  
PROC. ADMINISTRATIVO 

ÍU 	 

D RICA  -JÁ  

i À RIO OFICIAL"  
PREFEITURA DE CAPINZAL DO NORTE 

PODER EXECUTIVO 

Capinzal do Norte-MA, Sexta-Feira, 20 de Maio de 2022. Ano V - No 044- Edição de Hoje 02 Páginas.  [Ti  
SUMÁRIO 

AVISOS DE LICITAÇÃO 	 01 
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AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N° 
00412022. Processo Administrativo n°02.1105.001/2022. 
A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, 
ttravés 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 
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- 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 +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-
00512022. Processo Administrativo no  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.° 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 acim 
citado, em que serão recebidos os envelopes de habilitação 
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://capitza1donorte.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, podéndo 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 9155-11374 

Capinzal do Norte (MÁ), 19 de maio de 2022. Lucianõ 

Alves Alencar - Presidente da CPL 
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AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS RU 
006/2022. Processo Administrativo U  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 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 Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65 735- 

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, 

JQWEP: 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.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. PREGÃO PRESENCIAL 
N° 003/2022 - Sistema de Registro de Preços. Processo 
Administrativo n° 02.1105.004/2022. A Prefeitura 
Municipal de Capinzal do Norte - MÁ, 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 

3RÇit5aeã 
	

tãR para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Administração, o qual será 
processado e julgado em conformidade com a Lei Federal 

Funicipais n° 002 e 003/2018 e 
ições da Lei Federal n.° 8.666/93 
is 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 

bidos os envelopes de proposta 
Limento as recomendações do 
mamos que a sessão ocorrerá em 

local aberto e arejado, queserá estabelecido distanciamento 
mínimo de 02 metros de cada participante durante a sessão 
e que será bbngatória 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 

zaldonorte.ma.gov.br/,  no site 
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, 5/ti, '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.prefeitipracapinzaldonorte@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. 

ii? 10.520/02, Decretos 
subsidiariamente as dispo 
e alterações posteriores e 

citado, em que serão rec 
e habilitação. Em aten 
Município e da OMS info 

no endereço: http://capi  
do TCE/MA no sistema 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAPINZAL DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE 
Avenida Lindoifo Flório, s/n°, Vista Alegre 

Capinzal do Norte - Maranhão 
CNPJ: 01.613.309/0001-10 

Processo Administrativo no 02.1105.002/2022 
TOMADA DE PREÇOS N.° 005/2022 
TIPO: EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL 
DATA: 07/06/2022 
HORÁRIO: 11:00 HORAS 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 

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

DE PREÇO N° 005/2022, 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). 

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

i1 n  
ELINEÏDE BERTOLD LIMA 

Secretária da CPL 
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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. ZQ- 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. 

/ 'ANDRE PEREIRA DA SILVA 
Prefeito Municipal 




