
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAP1ZAL DO MORTE 

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

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

Processo Administrativo no 02.1105.003/2022 
TOMADA DE PREÇOS N.° 006/ 2022 
TIPO: EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL 
DATA: 07/06/2022 
HORÁRIO: 15:00 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°. 8.666/93, 
de 21 de junho de 1993 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 lnfraestrutura 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 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. 

Vciv-o IiIIIZ3  
LUCIANO ALVES ALENCAR 

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

Ordinários. 10.301.1010.2025.0000- Elemento de Despesa: 4.4.90.52. Projeto Atividade: 

2025- Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Valor Global: 8$ 20.79900 (vinte mil, 

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

10:000min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, janto à Comissão 

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

- 

 

MA, no horário de 081n00minh as 12h00minh ou no sitio do Tribunal de Contas do Estada 

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

www.bll.org.br, Informações pelo e-mail cplbdc2021@gmall.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 
Barreirinhas. DATA DA ABERTURA: Anteriormente marcada para o dia 18/05/2022 às 
09h00min, a presente licitação fica ADIADA para o dia 07/06/2022, às OShOOmin, horário de 
Brasília, por questões de alterações do Termo de Referência e Edital por meio da ERRATA 
N 001. LOCAL DE REALIZAÇÃO: Portai de CMB - www.centralcomprasbhsma.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 

EX1RAFO DE CONTRATO 

CONTRATO N9: 2022020/1-PE. ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO PE 20/2022. CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO. CONTRATADA: J P CONSTRUÇÕES 
E TERRAPLANAGEM LTDA, C.N.P.J. 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 - MÁ. conforme Contrato de 
Repasse NO 902993/2020/MAPA/CAIXA. VALOR TOTAL: R$ 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 terc. 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 NO PE 20/2022 

Após analisado o resultado do Pregão Eletrônico n0  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.J. 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. n9 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 NO 902993/2020/MAPA/CAIXA. Unidade: 01 Unidade. Valor 
Unitário: R$ 38.350,00 (trinta t 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. 
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 n2  PE 20/2022, conforme indicado no quadro abaixo, 
resultado da homologação.. Empresa: 1 P CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LIDA, inscrita 
no C.N.P.J. 42.966.384/0001-41, situada na Av. São José, Bairro Novo Tempo, 999, Matôes 
do Norte/MA, CEP 65.468-000, representada neste ato pelo Sr. EDUARDO SOUSA SOARES 
RIBEIRO, C.P.F. nQ 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 - 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, 1.8 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 N9191.2022. CHAMADA PÚBLICA 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 R$: 3.792,50 (três 
mil, setecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos. No EXTRATO DE CONTRATO NO 
204.2022. CHAMADA PUBLICA N 001.2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 027/2022. 
Onde se lê: CPF sob o número 987.789.093-72; Leia-se: CPF sob o número 987.786.093-72; 
No EXTRATO DE CONTRATO 90168/2022. CHAMADA PÚBLICA PÇ 001.2022. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N 027/2022. Onde se lê: Valor total 8$: 3.853,50 (três mil, oitocentos e 
cinquenta e três reais e cinquenta centavos); Leia-se: 9$ 5.697,00 (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$: 9.324,70 
(nove mil, trezentos e vinte quatro reais e setenta centavos); leia-se: Valor total 8$: 
9.325,70 Inove mil, trezentos e vinte cinco reais e setenta centavos); Nu EXTRATO DE 
CONTRATO 99185.2022. CHAMADA PUBLICA N 001.2022. PROCESSO ADMINISTRAI'IVO P4' 
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 DE IRJSZAL rIO NOPTE  

AVI 	DE UCIT 
PREGÃO

SO  
PRESENCIAL Nii'lIB.R1CA 

Processo Administrativo n1  02.1105.004/2022. 
A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, através de seu Pregoeiro e 

Equipe de Apoio toma 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 no 
10.520/02, Decretos Municipais n° 002 e 003/2018 e subsidiariamente as disposições da 
Lei Federal n,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 Flóri, 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 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 Iodos os 
interessados no Portal de Transparência do Município no endereço: 
http://capinzaldonorte.ma.gov.br/transparencia/Ilcltacoes/,  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 21 a 61, das 08:00 ás 12:00 
horas, 	podendo 	ainda 	ser 	solicitado 	através 	do 	E-mail: 
cpl.prefeituracapinaaldonorteeigmail.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 LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS P49  4/2022 

Processo Administrativo n0  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.° 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 1 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 

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 tens 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/Iicitacoes/,  no 
site da Prefeitura Municipal em sua borne no endereço: http://capinzaldonorte.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-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à 
Avenida Lindolfo Flórlo, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 21  a 
61, das 08:00 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 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.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 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 pata todos os interessados no Portal de Transparência 
do Município no endereço: http://capinzaldonorte.ma.gov.br/transparencia/lïcitacoes/,  no 
site da Prefeitura Municipal em sua borne no endereço: http://capinzaldonorte.ma.gov.br/,  
no site do TCF/MA no sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtido na saiu da 
Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à 
Avenida Undolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MÁ, de 2' a 
5, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: 
cpI.prefeituracapinzaldonorte@gmaiI.com..  Esclarecimento adicional no mesmo endereço e 
e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137. 

TOMADA DE PREÇOS Ne 6/2022 

Processo Administrativo n9  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.8  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 minimo 
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 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 
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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 nb01.6I2.668/000l 

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 n° li, Centro, na cidade de Buriticupui 
MÁ, neste ato representada por !AULINO  FERNANDES SILVA, 
portadora da cédula de identidade n° 14337902000-0 GEJUSPC/ 
MÁ 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, §10,  da Lei Federal no 
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 Educaçã9 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 Educaçlh 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 N°. 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 INFRAESTRUTIJRA - SINFRA, órgão da adminis-
tração direta, com sede na Av. Jerónimo de Albuquerque, Centro Ad-
ministrativo do Estado, Ed. Clodomir Miliet, 30  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 CONSTRUÇÕES  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 - MÁ, Brasil. DO OBJETO DO CONTRATO: "EXECU-
ÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMAN-
DA, DE PRÉDIOS E LOGRAI*)UROS PÚBLICOS LOCALI-
ZADOS NO MUNICÍPIO DA REGIONAL DE TIMOM-MA". 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO:  Fica alterada a Cláusula 
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D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS 

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, ciii 
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 

-mail: cpl.prefeituracapinzaldonoite@gmai1.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 
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 home no endereço: http://capunzaldonorte.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, 
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 +55999155-1137. Capinzal do Norte (MA), 19 de maio de 
2022. Luciano Alves Alencar - Presidente da CPI- PL 

AVISO 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, 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 
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de empresa para a prestação de servltU LR 
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 dejul-
gamento será realizada nas dependências da Secretaria Municipal de 
Administração, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, 
localizado à Avenida Lindolfo Flópo, 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/transparcncia/licitacocs/,  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- MA, de 2" a 6", 
das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do 
E-mail: cp1.prefeituracapinzaldonorte@gmai1.com..  Esclarecimento 
adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no 
número +55999155-1137. 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 0 

02.1105.004/2022. A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - 
MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio toma público para 
conhecimento dos interessados que está realizando licitação na mo-
dalidade 

e
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, 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 n° 10.520/02, Decretos Municipais n° 002 e 003/2018 
e subsidiariamenle 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 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 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- MA, de 2" a 6", 
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 +55999155-1137. Capina1 do Norte (MA), 19 de maio de 
2022. Luciano Alves Alencar —Pregoeiro. 
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004/2022. 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 
n.Q 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 
utilização de mascaras, luvas e que cada participante porte seu 
frasco de álcool e itens de proteção necessário. O edital está 
isponível para todos os interessados no Portal de 
ansparência do Município no endereço: 

ttp://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, localizada no 
Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, 
Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 22  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. 

*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.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 
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 

ADMINISTRATIVO 
disponível para todos os interessados no Portal de 
Transparência do 	nF 15 	no endereço:  

no 
site da Prefeitura Municipal t%iUWIIM-op 	 
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 211  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: 7f6dddbf3c1 cbe28bbb3cef8f7d96 74f 

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 
flQ 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 2d 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 - 
Presidente da CPL. 
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No estatide do 1-01' Maranlsbos haverá degustação do Guaraná Tremia e 
a releba-oçio dos 95 anos do erfeigeraaate 
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AVI 
PREGÃO ELETRONICO 14' 01512022, A PREFEmJRA MUNICIPAL DE 
SANTA LUZIA 00 PARUA - NA. te-na público que reotiaara no dia 
0210612022 as 09h00 lhnrâflo do Brasitiol. lotação na modalidade
Pregão 1-teledisco. upo Menor Preço. colo ob)vtn ti Registro éa preços 
para eventual e rotura contratação de empresa para a prestação de 
sea'Vtçoe de locação de velculos leves, destinados a suprir as ne-
cessidade, das Secretarias Maniclpaln de Santa Luzia do Paruã'MA, 
conforme as quantidades, espeoçniações e cordiçdes desuSos no Anexo 
- Termo de Retenênoa As Propostas de Preços e e documentação de 

Habilitação serão recebidos nu endereço elelaô,oiu ttttps llmtme.ticifanet. 
ruot,.be, ate os 07559 ll,oeáon de Brasiltal do dia 02 0612022. O Edital da 
presente Sudação poderã ser obtido em endereços eletrônicos. Pontal 
LICtTANET. htmps:'Mvaw.ticltarrelooeo.bri Portal de Tra.rsparêvnia do Mor 
niolpio hop'flteua.tronspanencia.santaluziadopama.ora.gon.br; nu Moral 
de Conmraluções Púlatuas - SACOPPTCER,IA: htips':dowea6.tco.rnu.gnu. 
brlsacop/reurataltelreural.zot, ou na Sacie da Prefeitura Municipal na Ao, 
Professor João Morais do Sousa, 355 - Centro, neste ,rrunicltou, onde 
podera ser consultado. INFORMAÇÕES: pelas telefones 1991 3374-2097, 
dos 05h00 às 14h00 (imorámu de lacei) ou, pelo e'mod uplpreteilsrnslp 
gmad.soen. Santa Ltaaio do Parsd.MA, 18 de reato de 2022. JOÃO PI-
NHEIRO DE MELO - Pregoeiro do Montuipmo. 

PREFEI

P 	

E SANTA 1U, 9 PARUA - MA 

SO DE LtC)'1%9iêL Idue 	  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÃ - MA 

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÕNICO VI' 016/2522. A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ - MA, toma público 
que o Pregão Elotrênico n5  016/2022, visando o REGISTRO 

DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 

DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO PARA POÇOS ARTESIANOS PARA ATENDER 

AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 

LUZIA DO PARUÁJMA, previste para o dia 25/05/2022, fio 

08500 (horário de Beasllia), fica adIado para o dia 03/06/2022 

si 09h00 (horário ti. Brasilia), motivado por alterações 

edilaltcras necessárias. Este nosso será publicado nos mesmos 

meios anteriormente utilizados, maiores informações pelo fone 

(98) 3374-2097, das 08h00 às 14h00 (horário de local) ou pelo 

e-mail: cpIpretniturasIpqmntl.com. Santo Luzia do Panuá-MA. 

18 de maio de 2022. JOÃO PINHEIRO 121- MELO - Pregoeiro 

do Município. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOQAL DO NORTE 
Avenida L,odolto Ródio, a/o' 'VIsta Alegre 

AVISO DE UCITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL 5" 003/2022 - Sistema de No-
sire de Preços. Processe Ado*ist,ae e' 02.110&~22 O Prelo/ora 

Idioscirel de Celaeaad doa Sueto  .51k amues de sex lScga,,ar e Equipe de Apoio 
torso pArOla para erolononrento dos inloresados que esta ,eatnoOdo lioluçuo 00 
eoradaNedoPtegãa, na hansa Prnsoorral do Um Moo,, Preço punirem para Rege-
m de Pieçoit, oteliaiea para t&EPPN4EI olçeliaa'ido a Cartiaraçãu do e'nrrosa 
para a teueação de noviços de ttnaigaçao de 'namoras asnos do beilaçdos, me 
iareral de ponde ritatalação se Estado para alom,dm as necessidades da S-11,11
Moneapat de Àdninixfraçoo, o pai será pmnat500do e falando em crmfnertidodo 

o Lo Fidorul o' 10.020912, Derretas tiAtn'dipaio o' 002 e 003,2018 e ovbol' 
,áatianrmnte os d5içden da Lei Federal o.' 8,6611/03 e arerauôes posteriores a 
as tae,diçtion do Edital à realiza-se As 10:00 tueas de da 03 de turno de 2022. A 
se98o p oa dbu de talganos,to sara roabzada nas depeirdenoas da Sesantara Mi' 
rnopol de Atã,,nstrar,de, no sala do Cuosssãn Pe'n,anorte do Uotaçáo - CR., 
iouabzado a Avereta Lindeiro FItou, sdr. 'rOsto Alegre, CEP. 65730-000, Capinzal do 
Nele- MÁ, nu trio, hora o local acorra orado, me que serão recetados os envelopes 
de pr0000ra e hoblroçdo. Em olerd.entto as reoeoeodaçdos do l,lomoopo a do 
OMS irlmmairrsn que a sossalu 000roná e,, oral obe'loearqado, que sai estabe' 
letádu d,staooamc000 nrinroo do 02 menos de cada parnupanle durante a sessão 
e que será tleitgatoda a c0liaaçãn do nrascar/s, Imole mao cada participante porte 
seu hoste de abatei o dites de proloção nucesoário. O edital está d'opoolori para 
Sulco os interessados no Poeta de Traopmsedrda do flhtrte-5oo no erdmeço 615-1! 
capnzaldunoete.nra.guuhr'tratnvpatetreialiorocue&, enfie do Prefeitsru Murielpã 
ocr sua Serre no erdereçc ntrp:lluapaltazidaroetssna,qss.brl, nu silo do TCEIMA 
no n,stee-ia SACOFe roe,bder, poderá ser c,etnutado e obtido na sala do Cnmn'ssáu 
Parnnai,ente de Ltiatação-CPL locataaio no Prédio da Prefeitas Miervipal à Ai—
da Lirdolto Atino, sin, tfsta Na", CEP. 65735000, Capinzal dc Note-Ma, de 2-

61, dos 08,00 ix 12:00 'rosas. podendo a,euto ser solmdrado a0nces do E.tnal. opi. 
preletriancaperzeidaoolegã9'nul.our'. Esda,ocimenlo adicot no mesmo ende-
reço e e-mal orados e p,os,scaromonio nu nunmru '-55 Ti 0155-1137. Capinzal /o 
Nele (MAl 15 de meio de 2022. Luoano 11505 mnlunuur -'Pregoeiro. 

- 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAl, DO NORTE 
Avenida Lisdeito Adere. cIo' 'VIola alegre 

AVISO DE UCI'TAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS 5' 00512022, Proxeane Adiei' 
ntnleotlee e 02,1100,0030022, A Preleaa,o Municipal de Capinad ou Nuno. 1-IA, 
aitavés do sua Comissão Pem,oi,e,-te do Ltodaçãu, torna sabino paro cunhou-
teor/o dos o,rmnusades que estará —toando idraçio na nodaidade Tooada do 
Pnnçon, eu regente de errqsrnttaita por  moera preço gInImal, àsiafl00000 a Contra-
laçãu de tetpaesa para aprontação de sar'açat de rneopornçdo e ode060çilu de 
estradas smoinaàs no mooedçca de Capinzal do Nela-MA, e qual oerd o,ecossado e 
migado cri cuoleremdode com o Lo Es/orei e.' 8.666013 e ofteroçôen puste000es, 
e os cord'çôos do Edital a realizar-se is 1550 horas do m/a 07 de pinho de 2022. 
A sassão odiara de lclonaoeno sela renlando nus depeedànoas de Seo9800 
Mueinpal deAâninistroçno, na sala da Cu'rrissio Peirtanrrrte de Lotação - CP1., 
luoabzodo à Aonn,dc Lotd000 Flodi,, 5/v, Vista Olrom, CEP 55735-000, Copamail 
do Nutre' MÁ, no diu, hora e local ..era n'lado. em rim surto recebidos no erram 
lupas de hottibruçáo e proposta. Em uteodon,nnlo as reoome,daçdes do Moniopo 
e da OMS ioremumm que o sessão oca,rrú em local adoro e anelado, que será 
eslebnirv,do dtstauoan,enlo n,iromt de 02 melros de cada poeriupante durante 
a sessão e que so'ã olmrgatômia a ualiaaçiu de mascaras, lusas esse cada par-
ticipante parte soa Irasno de alooni e erets de prtdeçau oecassarrs O edital está 
daçiontuti paro todos ou ,rluersuados no Pnilat cc rranmpaedimuu do Moronlpo 
no endereço. frtt$aibcapirraaldmoete.rrma.uno.tet'ortsça'eoúaimulacues/, nu 58e do 
Prefeitura ManitISal em sua Serre nu eroerepo t,nç /ioapnealderotledno.qou.hni, 
nonos doTCEMArto sarcoma SACOP etarr*aém poderá —surrado e obtido na 
sala da Consoado Peeoneeolo de Liotoçãu-CPI lcoal,sda no Prédio do Prefeiraru 
Municipal i Aoee'nla Lindolfs Atido, siri, truta alegre, CçF 60735-008, Capinzal 
do Sete' Md, de d'oit'. das 08 00 às 1000 Sares, podendo anda os salvou/o 
oEuuáx do E-rnod: r.pee(eturar,ariozaldoendedoend.00n.. Esdi'eomneinto adc 
otoati no mesmo endereço e e-arra,l alados e pnosesortamenre no odmenn *5599 
0155-1137, Capinzal do Soam (MA) II domOu de 2022. iodato 01005 Alencar 
- rrcoslcare da CPL 

SÃO 	LUÍS - MARANhÃO Í 	SEXTA - FEIRA 	1 20 	DE MAIO 	DE 2022 	Í 	JORNAL PEQUENO 

A Feira de Exposição é uma 
das ações que integram a Expo 
indústria Maranhão, realizada 
pelo Sistema Firma e CNI, com 
cealização do Sebrae-MA, 
Sistema Fecoovirciu e governo do 
Estado, no Multicenter Negócios 
e Eveotos, em São Luis De 
26 a 29 de maio, os visuarttm 
terão acesso aos mais diversos 
produtos fabricados itt estado, e 
as empresas, a oportunidade de 
realizar bons negócios. 
Cerca de 200 marcas maranhenses 
e nacionais de dilerenciados 
segmentos, como refrigerantes, 
chocolates. motores, ntaterial de 
construçâo, papeis, vestuájo, 
cliniatizadores de ar, moveis de 
escritório, ceràmica e tijolos, 
mineração, entre outros, e 
empresas do pane da Alumar, 
Eneva, Vale e Srrzano Papel e 

esse estão presentes na feita 

ode do Programa 
envolvimento de 

Fornecedores (PDF Maraxdtão), 
haverá degustação do Guaraná 
Jesus, oferecido pela itrdrisnia 
de bebidas Solar Coca-Cola. 
A empresa aproveitará para 
celebra a cultura maranhense e 
as 95 anos do refrigerante cano 
ido novas versões colecionáveis 
da latinha, para viver o salxn' 
drxs ritmos do São João. Cada 
lata traz referências a um ritmo 
maranhense - Bumba meu boi, 
Cacurlá e 'Tbmbor de Crioula. Elas 
vêm com um QR Cade que leva 
para o sste oficial da campanha, 
A Colchões Stafttiex, senqav  

atenta as mudanças, também 
estará na Expo e no estande 
do PDF, cato seu mais novn 
lançamento do mercado no 
segmeolo de cuichoatia, o 
Conjunte litan Gênova. Um 
colchão confeccionado com tecido 
em malha de alta gjamatura e 
bordado em manta ulüasoít, sobre 
canadas de exprima visco-eláslica 
(espanta da Nasa) e 1-101, além do 
revestimento lateral ter a clássica 
combinação de malha e cortou. 
Já o GnçoJAV, que ama na 
distribuição de robôs colaborativos 
da Universal Robors e tobão 
industriais da Eçaos, ,qutrseotará 
tio trresznn local, couro amo de 
robôs industriais e colaborativos 
contribui para a maior segurança 
dos cnlabnraalores para as tarefas 
monótonas onde risco, retirei 
os custos da produção, colabora 
para a produtividade e criação 
de produtos personalizados  
possibilita análises de controle de 
qualidade. 
A Suaarat, referência g)nbal 
na fabricação de bicçmdtnns 
desenvolvidos a partir do 
cultivo de eucalipto, é presença 
corrlirnnada na 4' edição da Expo 
Indústria. Acatupanhia contará 
corri urrr estande ittstitucicmal, 
apreserrcaitrlo seu modelo de 
negócio, processo produtivo, 
iniciativas ambienrais e sociais. 
A empresa é palrocinadrxa da 
iniciativa e ministrará palestras 
coto temas voltados à inovação 
e uaxteiiulailidadr titet setores 
da mdtãoiia e tlianvta, slares 
ip.Ie fazem paute do pespdeito da 

Malharia e de Confecções de 
Ratqras em geral do Natalo do 
Maranhão (Sinnlsesi); Sindicato 
das Indústrias de Reparação 
de Veículos eAcessóriosti. 
Estado do Maranhão ISiodirepalt 
Sioiltcaoo das Indústrias da 
Construção Civil do Estado 
da m~ (Sioduscun) 
Sindicato das Jndústtias de 
Panificação e Confeitaria de 
São Luis (Sindipan); Sindicato 
das industrias de Bebidas, 
Refrtgrmaiiov Agua Mineral 
eÀguardmle do Estado do 
Maranisto (SindulwltidasF. 
Sindicato das Indústrias de Cana 
e Álcool do Estado do Maranhão 
(Sindicanaalcool) e Sindicato das 
Indústrias de Atroz do Estado do 
Maranhão (Sindianoz). 
Pela prrmeira vez em um 
ertaiale tsúptro. o Siitdtarroz 
apaesetrrará as público visitante 
as marcas do cereal prtehizidao 
e comem alizadas tat Estado. 
Quem tarrrlaéen estreia na Expo 
2022 é a Sindicartaalcuol, 
que junto certo soas empresas 
associadas, integrarão o espaço 
Agro, área nova na feita, destinada 
exdusivaotenle ao setor do 
agrttneg&io. 
Do setor de alimentos e bebidas, 
atos destaque é a participação do 
Sindibebidas, que evidenciará 
na ferra da indústria as bebidas 
produzidas no Maranhão, em 
especial as cachaças e a titptiia. 
oras tambémlevará, este ano, para 
a Expo, as empresas de cerveja 
artesanal do Estado, ramo que só 
cresce, gera empregos e fortalece 
a segmenta no Maranhão. 

MODA E PÃO 
Alguns sindicatos da indústria 
esperam superar o sucesso da 
última F.opu. rratinada em 2010. 
Dois deles participam conr a 
exposição de produtos tio estaode 
do Sebr-ae'MA. O Sindipan levará 
para o espaço anta paidflcadoia 
modelo, demonstrando formais e 
tecnologias diversas da fabricação 
de pães, alero de produtos cotou 
figo, açúcar, leite, corre outros, 
que integram a cadeia produtiva da 
panifacaçào esta indusirtalioadoo 
no Matutrltão. O Siodirepa vai 
levar diversos equipamentos 
esperihcos do setor de reparação 
automotiva para o estande, que 
terá a panidpaçãO rias emrqxrsas 
associadas e dos porteiros da 
entidade. 
ido Si~ participa da Expo 
intlústtia Maranhão enaabeçando 
a 3' edição do Maranhão Faohirnt 
Week, evento ela moda que 
neta realizado dentro da feira 
do Sistema Ftema. A iniciativa 
estimula urna ampla integração 
entre ptibhicss estilistas, lojistas. 
fabricantes, tonnadores de 
oçinião, por meio das atividades 
distintas, económica e cultural, 
para san público de convidados 
paseciais. lá o Siodirerma terá mot 
estande pronio que evidenciará mc 

produtos da cerâmica vermelha, 
cum participação de mais 
de 30 empresas do setor. que 
demonsiraido peoslutus como 
tijolos, lajsitas, caitelelas e a 
propia cerâtotira utilizada na 
construção civil 

FLS 
Feira de Exposição reúne grandes 
marcas maranhenses na Expo Indústria 
Ação será realizada no final do mês, em São Luís, promovida pelo Sistema Fiema, 
em correalização do governo do Estado, Fecomércio e Sebrae-MA 

empresa de renovar a vida a partir 
da árvore. 

DAS 

For tempo, os sindicatos das 
indústrias do Maranhão tenso 
destaque na feira, junriannerse cato 
usas empresas associadas, "Além 
de expor seus produtos e serviços 
tocados ria indústria, es sindicatos 
têm a chattce de ampliar a carecIa 
de clientes e fornecedores, é uni 
tflotneioo único para cnnizetizar 
boas vendas", ahmtou o 
supenntentdeoee da Federação das 
ltsliisuias do Maranhão, César 
Miranda. 
Pelo ttreotus oito sindicatos 
já ccaitfirniarant participação 
na Capo. São eles: Sindicato 
das bolharias 4 Cenãmira 
para Constiuçãla do Falado 

do Maranhão (Sindicenna) 
Sindicato das Inehaaias de 
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AVISOS DE LICITAÇÃO 

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

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N° 
005/2022. Processo Admiiistrativo n°02.1105.002/2022. 
A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, 
através da sua Comissão fermanente 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 Te Administração, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizado à 
Avenida Lindolfo Flório, /n, Vista Alegre, CEP: 65735-
000, Capinzal do Norte - MA, no dia, hora e local acima 
citado, em que serão recebijos os envelopes de habilitação e 
proposta. Em atendimento s 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 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, 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° 
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 

09 
 roposta. 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. 
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AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N-
00612022. Processo Administrativo n°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: 65735-
00, 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/transparencial  
licitacoes/, no site da Prefeitura Municipal em sua home 
no endereço: http://capinzaidonorte.ma.gov.brl, 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, 

EP: 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. 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 

e ctf . "ao no stado para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Administração, o qual será 
processado e julgado em conformidade com a Lei Federal 
no  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 icitação - 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 

da participante durante a sessão 
itilização de mascaras, luvas e 
seu frasco de álcool e itens de 

ai 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://capiizaldonorte.ma.gov.br/,  no site 
do TCE/MA no sistema SACOP e também poderá ser 
consultado e obtido na ala da Comissão Permanente 
de Licitação-CPL, locali :ada no Prédio da Prefeitura 
Municipal à Avenida Lin Lolfo Flório, s/n, Vista Alegre, 
CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 22  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. 
Capinzal do Norte (MA), 19 de maio de 2022. Luciano 
Alves Alencar —Pregoeiro. 
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PROC. ADMINISTRATIVO 

CAP1ZAL DO MORTE FLS 	  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO N(BRICA 

Avenida Lindolfo Flório, s/n° , Vista Alegre 
Capinzal do Norte - Maranhão 

CNPJ: 01.613.309/0001-10 

Processo Administrativo no 02.1105.003/2022 
TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2022 
TIPO: EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL 
DATA: 07/06/2022 
HORÁRIO: 15:00 HORAS 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 

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

DE PREÇO N° 006/2022, 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 Flário, 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. 

E5-uii  
ELINEIDE BERTOLDO LIMA 

Secretária da CPL 



ANDRÉ PEREIRA DA SILVA 
Prefeito Municipal 

PROC. ALMIMISTR 
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PREFEITURARA 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. 19  - 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. 2- Os membros ELINEIDE BERTOLDO LIMA E HÉLIO DUARTE COUTINHO JÚNIOR 

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

Art. 3 - 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. 


