
ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUA 

CNPJ: 12.511.093/0001-06 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
AVISO DE INTENÇÃO DE ANULAÇÃO PARCIAL DE PROCESSO LICITAT61110 EDITAL DE TOMADA 

DE PREÇOS 005/2022-PROCESSO N° 056/2022 

CONSIDERANDO que a Administração Municipal deflagrou processo licitatório na modalidade Tomada 
de Pregos n° 005/2022, Processo n° 056/2022, com publicação em 02 de agosto de 2022, objetivando a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS 
URBANAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA/MA, com abertura prevista para 22 de agosto 
de 2022. CONSIDERANDO que nos dias 18 e 19 de agosto, houve o envio de questionamentos por parte 
das empresas T. S. DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS e IOS EMPRRENDIMENTOS 
respectivamente, com a alegação de que o Edital que o mesmo não estaria disponivel no Portal da 
Transparência (https://www.transparencia.santaluziadoparua.ma.gov.br), a principio a Comissão 
apresentou resposta de que estaria correto. Contudo, após análise no próprio portal, foi constado que 
houve a correção do referido  link,  somente após os pedidos de esclarecimentos, comprometendo assim, o 
prazo disposto em Lei para a publicidade do Instrumento Convocatório; CONSIDERANDO o principio da 
legalidade e da autotutela aplicáveis à Administração Pública, segundo os quais caberá a esta, nos 
termos da Sumula 473 do STF, "Anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem 
ilegais, porque deles não se originam direitos( ... )"; A Administração manifesta intenção de anulação atos 
referentes à divulgação do instrumento convocatório, precedendo-se com a devolução do prazo 
inicialmente concedido. Em atendimento ao disposto no at1. 49, § 3°, da Lei Federal 8.666/93, ficam os 
interessados intimados, para querendo apresentar manifestação de recurso no prazo de 05 (cinco) dias, 
contados da publicação deste no Diário Oficial do Estado — DOE/MA, Diário Oficial da União — DOU e no  
site  oficial do Município de Santa Luzia do Paruá, de acordo com o estatuido na Lei de Licitações. 

Santa Luzia do Paruá - MA 29 de agosto de 2022 

at--)ge,cupai,„ L VIO  JOSE  PADILHA DE ALMEIDA 
Secretário Municipal de Pla ejamento, Administração e Finanças 

Portaria n° 003/2021 
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n°8.666/1993.00TAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  (MGM:  14  FUND.  DE MANUT. E 
DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUC.FUNDEB/UNID.ORÇAM:14 01  FUND.  DE MANUT. E 
DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUC.FUNDEB-PROJETO/ATIVIDADE: 12 361 0015 1.022-
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL-
FUNDEB30%/ELEM. DE DESPESA: 4.4.90.52.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE/FONTE DE RECURSO: 1542000000. TRANSFERENCIA DO FUNDEB 30%-COMPL 
UNISO-VAAT.VIGENCIA: ate 31 de dezembro de 2022. ASSINATURAS: p/CONTRATANTE 
Maria de Nazare Ferraz Tomas p/CONTRATADO: LiIlene Fernanda Ferreira/ representante 
legal. Itapecuru Mirim • MA, 22 de junho de 2022. 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Ne 32/2022/CPL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO  Ng  2022.06.15.0011 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de brinquedos pedagógicos  
necessaries  para a implantação do Projeto Educação em Tempo Integral da Rede Municipal 
de Ensino, visando atender a demanda dos alunos matriculados na Rede Municipal de 
Ensino do municipio de Itapecuru-Mirim/MA. 

A Secretária Municipal de Educação, na condição de Ordenadora de Despesas e 
no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Decreto Municipal ng 030/2022, 
resolve HOMOLOGAR o resultado da licitação, nos termos do  art.  13, inciso VI do Decreto 
ng 10.024/2019 e do item 14.2 do edital, o objeto acima especificado a favor da (s) 
empresa (s) abaixo especificadas: 

1. A M  SERVICE  LIDA, inscrita no CNPJ  Ng  39.822.342/0001-22, vencedora dos 
tens: no de R$ 138.115,00 (cento e trinta e oito mil e cento e quinze reais). 

2. BERNARDINA OUTRA MUNIZ LISBOA 06865312309, inscrita no CNPJ N2  
29.500.647/0001-64, vencedora dos itens: 30, 34, 37 e 38 no valor de 7.330,00 (sete mil 
trezentos e trinta reais). 

Itapecuru Mirim/MA, 30 de agosto de 2022. 
MARIA DE NAZARÉ FERRAZ TOMAZ 
Secretaria Municipal de Educação 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N2  32/2022/CPL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO  Ng  2022.06.15.0011 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de brinquedos pedagógicos 
necessários para a implantação do Projeto Educação em Tempo Integral da Rede Municipal 
de Ensino, visando atender a demanda dos alunos matriculados na Rede Municipal de 
Ensino do municipio de Itapecuru•Mirim/MA. 

A Secretária Municipal de Educação, na condição de Ordenadora de Despesas e 
no uso das atribuições que lhes  sic)  conferidas pelo Decreto Municipal ng 030/2022, 
resolve HOMOLOGAR o resultado da licitação, nos termos do  art.  13, inciso VI do Decreto 
nu 10.024/2019 e do item 14.2 do edital, o objeto acima especificado a favor da (s) 
empresa (s) abaixo especificadas: 

1. A M  SERVICE  LIDA, inscrita no CNPJ  Ng  39.822.342/0001-22, vencedora dos 
tens: no de R$ 138.115,00 (cento e trinta e oito mil e cento e quinze reais). 

2. BERNARDINA DUTRA MUNIZ LISBOA 06865312309, inscrita no CNPJ N2  
29.500.647/0001-64, vencedora dos tens: 30, 34, 37 e 38 no valor de 7.330,00 (sete mil 
trezentos e trinta  teals).  

Itapecuru Mirim/MA, 30 de agosto de 2022. 
MARIA DE NAZARÉ FERRAZ TOMAZ 
Secretaria Municipal de Educação 

AVISO DE ADIAMENTO 
PREGÃO ELETRÔNICO 142  47/2022 

A Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim/MA, por meio da Secretaria 
Municipal da Receita, Orçamento e Gestão, torna público aos interessados que fará 
licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, em 
regime de empreitada por  prep united°,  tendo por obleto o Registro de pregos para 
futura e eventual contratação de pessoa juriclica especializada na prestação de serviços de  
Iota*  de veiculos, com motorista, para atender aos múltiplos serviços demandados pelas 
diversas Secretarias que compõem essa Administração Municipal de Itapecuru-Mirlm/MA. 
A realização do certame está prevista para o dia 14 de setembro de 2022, As 10h0Omin 
(dez horas) • horário local de Itapecuru-Mirim/MA. O recebimento das propostas, abertura 
e dispute de preços será exclusivamente por melo eletrônico, no endereço: 
www.licitaitapecurumirire.com.br. 0 edital completo está h disposição dos interessados no  
site:  www.itapecurumirim.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos 
através do  e-mail:  cplitapecuruma@gmail.corn.  

Itapecuru-Mirim/MA, 25 de agosto de 2022, 
LUCIANO DA SILVA NUNES 

Secretaria Municipal da Receita, Orçamento e Gestão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N' 11/2022/CP1,/PMPL 

REMARCAÇÃO 
Municiplo de Paço do Lumiar - MA, através da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social, por intermédio do Pregoeiro Oficial deste Municfpio, designado 
através da Portaria ng 43 de 01 de Janeiro de 2021, com base na Lei ng 10.520/02, Decreto 
nu 10.024/2019, Decreto Municipal nu  3356/2019, Decreto Municipal ng 3514/2021, Lei ne 
123/2006, com aplicação subsidiária As disposições da Lei nu 8.666/93 e demais legislações 
aplicáveis, TORNA RORLIco que a sessão do Pregão Eletrônico SRP NO 011/2022/CPL/PMPL 
agendada para o dia 01 de setembro de 2022 es 09:00 horas, horário de  Brasilia,  foi 
remarcada para a data do dia 16 de setembro de 2022 As 09:00 horas, em virtude da 
republicação do edital, gerada pelo não cumprimento dos olto dias úteis contados da data 
de publicação do aviso conforme  art.  25 do Decreto  rig  10.024/2019. A licitação  sera  
realizada pelo sistema de REGISTRO DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO, no modo de 
dispute ABERTO-FECHADO, para futura e eventual contratação de empresa especializada  
ern  fornecimento de Cestas Básicas, visando atender necessidades de concessão de 
beneficiou eventuais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, deste município 
em 2022, de acordo com o que estabelece a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, 
observando as condições e especificações constantes neste Edital. Poderão participar deste 
Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela exigida 
para o respectivo cadastramento junto ao Portal de Compras do Municipio de  Paco  do 
Lumiar, 
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: As 09h0Omin do dia 16 de setembro de 
2022. 
LOCAL: www,compraspacodolumiar.com.br  

Para todas as referências de tempo  sera  observado o horário de  Brasilia 
(OF).  

A integra do edital poderá ser obtida através do  site  acima ou endereço 
eletrônico: www.pacodolumiar.ma.gov.br  ou na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO 
DO LUMIAR, situada na Rodovia MA 201, Centro Administrativo, Tambail, nu 15, Vila 
Nazaré, CEP ng 65.130-000, Paço do Lumiar,  Maranhao,  Brasil, em  dies  úteis, de segunda 
a sexta, das 08:00hs As 13:00hs ou através do  e-mail:  licitacao@pacodolumiar.ma.gov.br.  

Paço do Lumiar, 23 de agosto de 2022. 
RICKSON SOARES DOS SANTOS 

Pregoeiro - CPL/PMPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato De Prestação De Serviços NO 260/2022 - Concorrência  Ng  001/2021  SRI,.  Partes: 
Prefeitura Municipal de Pastos Bons-MA, através da Secretaria Municipal de Administração, 
representada por Paulo  Emilio  Alves Ribeiro e W Sousa Lima Eirell-EPP, CNPJ 
08.672.027/0001-32, Av Domingos Sertão n2150, bairro São José, Pastos Bons-MA, 
representada por Jose  Wilton  Sousa Lima, CPF 330.240.063-20. Objeto: Contratação de 
empresa para a prestação dos Serviços de Pavimentação em Paralelepipedo, Drenagem 
Urbana, a fim de atender as necessidades do municipio de Pastos Bons-MA. Dotação 
Orçamentária: 15,452.0030.1013.0000 Const. Recup. De Calçamento, Melo Fio e Sarjetas - 
4.4.90.51.00 Obras e Instalações; Data Da Assinatura: 11/07/2022. Valor Do Contrato: 

R$139.866,91 (cento e trinta e nove mil e oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e um 
centavos). Vigência: 60 dias. Base Legal: Lei n° 8.666/93 e alterações. Paulo  Emilio  Alves 
Ribeiro. Secretário Municipal de Administração, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS 

AVISO DE DISPENSA ELETRONICA N° 18/2022 

Acha-se aberto no municipio de Presidente Vargas-MA, o processo de dispensa 
eletrônica realizado pela Prefeitura Municipal através da Secretária Municipal de 
Administração, arrecadação, planejamento e finanças, que tem como objeto: Cotação de 
preços para contratação de pessoa jurídica para prestação dos serviços prestação dos 
serviços de regularização fundiária através fotogrametria com  drone  e processamento de 
imagens de ortofato do núcleo atendido para atender is necessidades da Prefeitura 
Municipal de Presidente Vargas-MA, com inicio das propostas dia 31/08/2022 is 08h ate 
dia 06/09/2022 com duração da disputa de 06 (seis) horas. 0 processo será realização no 
Portal de Compras Públicas  site  https://licitar.digital/. 0 termo de cotação e seus anexos 
encontram-se disponlveis no endereço eletrônico do Licitar Digital e disponfvel através do  
e-mail  cplpresIdentevargas@gmail.com. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço 
eletrônico, das 08:00 as 12:00hs. 

Presidente Vargas/MA, 30 de agosto de 2022. 
ARNALDO LUNA DE SOUSA 

Secretaria Municipal de Administração 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

AVISO DE ADIAMENTO 
PREGÃO ELETRÔNICO 162  28/2022 

AVISO DE ADIAMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO  Ng  028/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO N2  
101.18.07- CPL/PMR. 

A Prefeitura Municipal de Riachão, estado do  Maranhao,  com sede na Praça 
Nossa Senhora de Nazaré, n.2  742, Centro, CEP 65.990-000, na forma da Lei Federal ng 
8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e do Decreto ng 10.024/19, através do Pregoeiro 
Municipal, torna público, o ADIAMENTO do certame PREGÃO ELETRÔNICO N.9 028/2022-
SRP para o dia 20 de setembro de 2022 As 14h30m1n (quatorze horas e trinta minutos) no 
sitio eletrônico do Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC) - www.bncorg.br. 0 objeto do 
certame é o registro de preços para eventual e futura contratação de empresa 
especializada no fornecimento de  link  dedicado  "Full duplex"  em  fibre  óptica para 
comunicação de dados e conexão de rede de  Internet  para atender as demandas da 
Prefeitura de Riachao/MA e suas Unidades Administrativas, que tem por critério de 
julgamento o menor ergo por item. Os interessados poderão  consulter  e obter o Edital e 
seus Anexos gratuitamente através dos endereços eletrônicos do Portal Bolsa Nacional de 
Compras (BNC) - www.bnc.org.br  e  site  oficial da Prefeitura de Riach5o/MA 
http://www.riachao.ma.gov.br. Outras informações pelo  e-mail  cplriachao.magigmailcom 
ou pelo telefone (99) 9 8448-5262 das 09:00 As 12:00 h. Base Legal Lei  rig  8.666/93 e seus 
Articulados. 

Riachlo/mA, 29 de agosto de 2022. 
WALISSON CUNHA DUARTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUA 

AVISO DE ANULAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS 612  S/2022 

PROCESSO N2  056/2022 
CONSIDERANDO que a Administração Municipal deflagrou processo lIcItatório 

na modalidade Tomada de Preços ng 005/2022, Processo n2  056/2022, com publicação 
em 02 de agosto de 2022, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA 
DO PARUA/MA, com abertura prevista para 22 de agosto de 2022. CONSIDERANDO que 
nos dias 18 e 19 de agosto, houve o envio de questionamentos por parte das 
empresas T. S. DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS e IOS EMPREENDIMENTOS 
respectivamente, com a alegação de que o Edital que o mesmo não estaria disponível 
no Portal da Transparência (https://www.transparencia.santaluziadoparua.ma.gov.br), a 
principio a Comissão apresentou resposta de que estaria correto. Contudo, após análise 
no próprio portal, foi constado que houve a correção do referido  link,  somente após 
os pedidos de esclarecimentos, comprometendo assim, o prazo disposto em Lei para 
a publicidade do Instrumento Convocatório; CONSIDERANDO o principio da legalidade 
e da autotutela aplicáveis h Administração Pública, segundo os quais caberá a esta, nos 
termos da Súmula 473 do STF, "Anular seus próprios atos quando eivados de vicias que 
os tornem Ilegais, porque deles não se originam direitos ( 	)"; A Administração 
manifesta intenção de anulação atos referentes à divulgação do instrumento 
convocatório, precedendo-se com a devolução do prazo inicialmente concedido. Em 
atendimento ao disposto no at1. 49, § 3°, da Lei Federal 8.666/93, ficam  on  
Interessados intimados, para querendo apresentar manifestação de recurso no prazo de 
05 (clnco) dias, contados da publicação deste no Diário Oficial do Estado - DOE/MA, 
Diário Oficial da União - DOU e no  site  oficial do Municiplo de Santa Luzia do  Pared,  
de acordo com o estaturdo na Lei de Licitações. 

Santa Luzia do Paruá-MA, 30 de agosto de 2022. 
FLAVIO  JOSE  PADILHA DE ALMEIDA 

Secretário Municipal de Planelarnento, 
Administração e Finanças 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES 
EXTRATO DE CONTRATO 212  20220816 

a) Procesio Admlnistrativo  nn  182204-0001; b) Espécie: Contrato n.g 20220816. Firmado 
em 29 de agosto de 2022 entre a Prefeitura Municipal, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo, CNPJ n.g 06.172.720/0001-10 e a empresa 
CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ - 03.785.719/0001-73. c) Objeto: 
Contratação de empresa especializada para execução de serviços de recuperação de 
estradas vicinais no municipio de Santo Antônio dos Lopes • MA, de acordo com 
CONTRATO DE REPASSE n° 908618/2020, celebrado Junto I União Federal por intermédio 
do Ministério do Desenvolvimento Regional, representada pela Caixa Econômica Federal. d) 
Fundamento Legal: Lei Federal n.g 8.666/1993, e suas alterações posteriores, Modalidade: 
Tomada de Preços ne 002/2022. e) Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de sua  

CO
Este  document)  pode ser venfieedo no endereo eleutnico 
ht5p://www.in.gov.briautuaticidade.ht.01, pule codigo 05302022083100334 

Document,'  assinedo diggainiente conlonee UPne 2.200-2 de 24/08/2001. 	Cp 
que institui a Infraegrutura  du Chew.  Públicas Brasileira 

• 
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tual e futura contratação de empresa de engenharia especializada 
para a execução dos serviços de manutenção preventiva e correti-
va em prédios públicos próprios do município, locados e/ou con-
veniados da administração municipal, com fornecimento e mate-
rial, equipamentos e mio de obra necessários, em atendimento 
as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA, sob a 
forma eletrônica, do tipo Menor  Prep  por item. Data da disputa: dia 
20 de setembro de 2022 is 14:30hr horário de  Brasilia,  no Portal 
de Compras do Governo Federal: www.comprasgovernamentais.gov. 
br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala 
da Comissão Permanente de Licitação de 2° a 6' feira das 08h0Ornin 
às 12h0Omin, Avenida Anita Viana, s/n - Centro, onde poderá ser con-
sultado e/ou obtido gratuitamente em midia removível (pendriver), 
adquirido de forma fisica (em papel) mediante ao recolhimento da 
importância de R$ 30,00 (trinta reais) através de DAM (documento 
de arrecadação municipal), ou no Portal de Compras do Governo Fe-
deral: www.comprasgovernamentais.gov.br. Esclarecimentos adicio-
nais deverão ser protocolados na Comissão Permanente de Licitação, 
no horário de expediente ou por  e-mail,  no endereço eletrônico: cpl. 
lajeadonovo@gmail.com. Lajeado Novo - MA, 26 de agosto de 2022. 
Ana  Lea  Barros Araújo. Prefeitura Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO 
NEVES-MA 

Extrato de Resultado de Julgamento da Documentação de Ha-
bilitação — Concorrência Pública N° 006/2022. PMPN- MA. Pro-
cedimento Administrativo N° 064.06/2022.01 PMPN. Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 
A CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, SETOR 
DE ARQUIBANCADAS, ADMINISTRAÇÃO, SALA DE ÁR-
BITROS, BILHETERIA, VESTIÁRIOS, BANHEIROS E EN-
FERMARIA NO MUNICÍPIO DE PAULINO NEVES - MA. A 
Comissão de Licitação informa que as empresas MILENAR EM-
PREENDIMENTOS EIRELLI, CNPJ:03.342.090/0001-97 e P C 
G CONSTRUÇOES LTDA-ME CNPJ: 44.682.242/0001-88 foram 
declaradas inabilitadas nessa fase do certame, por não apresentarem 
a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO em conformidade com 
o instrumento convocatório. As empresas  ALPHA OMEGA  EN-
GENHARIA, CNPJ: 31.022.781/0001-49 e RR ASSESSORIA E 
EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 37.382.431/0001-70, apre-
sentaram a documentação de habilitação em estrita observância ao 
instrumento convocatório, em razão disso foram consideradas HA-
BILITADAS para prosseguir nos demais feito do certame. Contamos 
nesta fase com a participação efetiva do setor de engenharia. Os inte-
ressados querendo, terão vista aos autos, para demais questionamen-
tos, dúvidas e esclarecimentos podem ser obtidos através do  e-mail:  
licitacaocplpn@hotmail.com.  0 resultado do julgamento da fase de 
habilitação será afixado e publicados na integra conforme indicado 
no edital. Paulino Neves (MA), 25 de agosto de 2022. Myrila Cunha 
Gomes, Presidente da Comissão de Licitação. 

Extrato do resultado de julgamento de impugnação interessada: 
empresa comercial barcelos — me, pregão eletrônico n* 035/2022 — 
PMPN. procedimento administrativo n° 059-05/2022.03 — PMPN. 
objelo: aquisição de medicamentos para farmácia básica, clinica 
médica hospitalar, medicamentos hospitalares orais e injetáveis, la-
boratório de análises clinica e material odontológico com o objetivo 
de atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do mu-
nicípio de paulino neves/ma. sendo constatado a necessidade de reti-
ficação no edital do processo licitatório em questão, especificamente 
1. exclusão do item 118 do agrupamento de itens 13 e 14; 2. troca da 
AFE de medicamentos contida no item 19.3 por AFE (autoriza  cab  de 
funcionamento de empresa): 3. exigência do item 19.6 apenas para 
o agrupamento de itens I e VIII. aviso, ainda, que o julgamento bem 
como o parecer técnico, emitido pelo farmacêutico, encontra-se dis-
poníveis na sala da CPLP, situada na rua boa esperança, s/n°, centro 
— paulino neves (MA) —  cep:  65.585-000. horário de atendimento: se- 

gunda à sexta-feira, de 08h:00mim as 12h:00mim. dessa forma, fica 
retificado os itens acima, mantendo todos os demais termos do edital, 
e por consequência, fica designada nova data para realização do cer-
tame, da seguinte forma: cadastramento das propostas comerciais e 
documentos de habilitação: compreendido entre os dias 30/08/2022 
até as 09h:59min do dia 15/09/2022. horário e data para abertura das 
propostas comerciais: 15/09/2022 as 10h:00min. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO - MA 

AVISO DE ADIAMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO N°028/2022. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 101.18.07- CPL/PMR. A 
Prefeitura Municipal de Riachão, estado do  Maranhao,  com sede na 
Praça Nossa Senhora de Nazaré, n." 742, Centro, CEP 65.990-000, 
na forma da Lei Federal n° 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e do 
Decreto n° 10.024/19, através do Pregoeiro Municipal, torna públi- 
co, o ADIAMENTO do certame PREGÃO ELETRÔNICO N.° 
028/2022-SftP para o dia 20 de setembro de 2022 is 14h3Omin 
(quatorze horas e trinta minutos) no sitio eletrônico do Portal Bol-
sa Nacional de Compras (BNC) -  www.bnc.org.br.  O objeto do cer-
tame é o registro de preços para eventual e futura contratação 
de empresa especializada no fornecimento de  link  dedicado  "Full 
duplex"  em fibra óptica para comunicação de dados e conexão 
de rede de  Internet  para atender as demandas da Prefeitura de 
Riachão/MA e suas Unidades Administrativas, que tem por crité-
rio de julgamento o menor  prep  por item. Os interessados poderão 
consultar e obter o Edital e seus Anexos gratuitamente através dos 
endereços eletrônicos do Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC) 
- www.bnc.org.br  e  site  oficial da Prefeitura de Riachão/MA http:// 
wwwriachao.ma.gov.br. Outras informações pelo  e-mail  cplriachao,  
maggrnail.com  ou pelo telefone (99) 9 8448-5262 das 09:00 as 12:00 
h. Base Legal Lei n° 8'.666/93 e seus Articulados. Riachão/MA, 29 de 
agosto de 2022. Walisson Cunha Duarte. Pregoeiro Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS - MA 

Aviso de Licitação na modalidade Pregão na sua forma eletrônica n° 
034/2022, o município de Santa Inês/MA, através da Secretaria mu- 
nicipal de Administração, a Senhora Ligia De  Cassia  Sousa De Arau-
jo de torna público que realizará Pregão Eletrônico N° 034/2022, 
Processo Administrativo n° 2022.07.05.0002, Pregão cujo o objeto 
é o registro de preços para eventual e futura aquisição de material 
de limpeza para atender as necessidades das Secretarias munici-
pais de Santa Inês-MA. Data da Sessão Pública: 10:00h do dia 20 
de Setembro de 2022 horário de  Brasilia,  no portal de compras do 
Governo Federal no endereço www.comprasnet.gov.br.  O Edital e 
seus anexos estão à disposição dos interessados no portal Compras-
net,  no portal da transparência do município: http://santainespm.  
meu-cloud.com:8078/Transparencia//  e poderá ainda ser solicitado 
junto a Comissão Central de Licitação de 2' a 6' feira das 08h0Omin 
As 12h0Omin, situada à Av. Luiz Muniz, 1005 — Centro — Santa hie's/ 
MA, onde poderá ser consultado e/ou obtido gratuitamente em mi-
dia removível (pendrive ou cd), ou ainda adquirido de forma fisica 
(em papel) mediante ao recolhimento da importância de R$ 50,00 
(cinquenta reais) através de DAM (documento de arrecadação muni-
cipal). Eventuais pedidos de esclarecimentos adicionais deverão ser 
protocolados preferencialmente através do portal em que  sera  realiza-
do a licitação, ou ainda junto a CCL, no horário de expediente, ou por  
e-mail,  no endereço eletrônico: cplsantainesagnail.com. 

AVISO DE INTENÇÃO DE ANULAÇÃO PARCIAL DE PIRO- 
CESSO LICITATÓRIO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 
005/2022-PROCESSO N" 056/2022 CONSIDERANDO que a Ad-
ministração Municipal deflagrou processo licitatório na modalidade 
Tomada de Preços n" 005/2022, Processo n" 056/2022, com publica- 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 
DO PARUA - MA 



17  D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS QUARTA - FEIRA, 31 - ACOSTO - 2022 

cão em 02 de agosto de 2022, objetivando a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFAL-
TICA EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA 
DO PARUA/MA, com abertura prevista para 22 de agosto de 2022. 
CONSIDERANDO que nos dias 18 e 19 de agosto, houve o envio de 
questionamentos por parte das empresas T. S. DOS SANTOS EM-
PREENDIMENTOS e IOS EMPRRENDIMENTOS respectivamen-
te, com a alegação de que o Edital que o mesmo não estaria disponível 
no Portal da Transparência (https://www.transparencia.santaluziado-
parua.ma.gov.br), a principio a Comissão apresentou resposta de que 
estaria correto. Contudo, após analise no próprio portai, foi consta-
do que houve a correção do referido  link,  somente após os pedidos 
de esclarecimentos, comprometendo assim, o prazo disposto em Lei 
para a publicidade do Instrumento Convocatório; CONSIDERANDO 
o principio da legalidade e da autotutela aplicáveis à Administração 
Pública, segundo os quais caberá a esta, nos termos da Súmula 473 do 
STF, "Anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tor-
nem ilegais, porque deles não se originam direitos( )"; A Adminis-
tração manifesta intenção de anulação atos referentes a divulgação do 
instrumento convocatório, precedendo-se com a devolução do prazo 
inicialmente concedido. Em atendimento ao disposto no atl. 49, § 30, 
da Lei Federal 8.666/93, ficam os interessados intimados, para que-
rendo apresentar manifestação de recurso no prazo de 05 (cinco) dias, 
contados da publicação deste no Dial-it)  Oficial do Estado — DOE 
MA, Diário Oficial da Unido — DOU e no  site  oficial do Município de 
Santa Luzia do Parud, de acordo  corn  o estatuído na Lei de Licitações. 
Santa I. uzia do Paruá - MA 29 de agosto de 2022 FLAVIO  JOSE  
PADILHA DE ALMEIDA Secretário Municipal de Planejamento. 
Administração e Finanças Portaria n° 003/2021. 

444 	 . 

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022. A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUA — 
MA, torna público que realizará licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO MERCADO MU-
NICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUA/MA, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação/CPL. DATA DA DISPUTA: 19 DE SE-
TEMBRO DE 2022, AS 09h00, horário de  Brasilia.  0 Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Per-
manente de Licitação/CPL, localizada na Av. Professor  Joao  Morais 
de Sousa, 355 — Centro, neste município, de 2' a 6' feira, no horário 
das 08 as 12 horas, onde poderá ser consultado e/ou obtido gratuita-
mente em mídia removível (pendrive) e/ou adquirido de forma física 
(em papel), pelo portal da transparência do município: littps://trans-
parencia . santaluziadoparua. ma . gov.br/acessolnforrnacao/licitacao/ 
tce/exibir. Esclarecimentos ou qualquer modificação no Edital  sera  
divulgada na forma do artigo 21, § 4" da Lei 8.666/93. Pedidos de 
esclarecimentos deverão ser protocolados na  CPL,  no endereço men-
cionado anteriormente, e/ou por  e-mail:  cplprefeituraslpaamail.com. 
Santa Luzia do  Parini  — MA, 29 de agosto de 2022. João Pinheiro de 
Melo — Presidente da  CPL.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 
ÁGUA BRANCA - MA 

TOMADA DE PREÇO 007/2022 OBJETO: Contratação de em-
presa para recuperação e execução de calçada e microdrenagem no 
município São Pedro da Agua Branca. ABERTURA: 16 de setembro 
de 2022 as 14:00 horas. ENDEREÇO: Avenida Presidente Geisel, 
n° 581, centro. são Pedro da Agua Branca /MA. CEP: 65.920-000 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço Global. OBTENÇÃO DO 
EDITAL: 0 Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessa-
dos na  CPL  - Comissão Permanente de Licitação, situada Avenida 
Presidente Geisel, n°581, centro, São Pedro da Agua Branca/MA. 
Onde poderá ser obtido ou consultado nos horários, das 08:00hs as 
12:00hs ou no Portal de Transparência do Município. Alexsandro 
Tenório Rolim — Pregoeiro Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 007/2022. 
A Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, através da Comissão Perma-
nente de Licitação —  CPL,  torna público para conhecimento de todos 
oue realizará licitação na MODALIDADE: Concorrência Pública. 
CRITÉRIO: Menor Preço. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada 
por Prego Global. FINALIDADE: Contratação de Obras e Servi-
ços de Engenharia. OBJETO: Contratação de empresa especializa-
da para construção de terminal rodoviário no município de Tuntum/ 
MA. BASE LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores. 
Recebimento e abertura dos envelopes de Habilitação e Proposta de 
Preços: as 09h0Omin do dia 03 de outubro de 2022. 0 Edital estará a 
disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h as 12h 
e no  site  do Município http://portal.tuntum.ma.gov.br. Os interessados 
na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte 
reais) mediante a retirada do DAM, na sala da  CPL,  na Sede da Prefei-
tura Municipal de Tuntum, localizada na Rua Frederico Coelho, n°411 
— Centro — TuntumfMA, CEP: 65.763-000. Para mais esclarecimentos, 
entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: epltun-

tum@gmaiLcom. Tuntum —  Maranhao,  29 de agosto de 2022. Alexan-
dre Silva Santos — Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 044/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N" 075/2022. AVISO DE LICITAÇÃ. PREGÃO ELETRÔNICO 
044/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 075/2022. A Prefei-
tura Municipal de Zé Doca, por meio 'de sua  CPL,  toma público que 
realizara licitação na modalidade Pregão sob a forma Eletrônica, n° 
044/2022. tipo MENOR PREÇO POR ITEM, no modo de disputa 
ABERTO, cujo objeto aquisição de aparelho, de raio X, fixo, com 
capacidade  minima  de 500 mA, mesa de tampo flutuante e bucicy 
Mural - Gerador de alta frequência com capacidade  minima  de 30 
kW compatível com o tubo de Raios X. para o Município de Zé Doca 
- MA, sob a forma eletrônica, do tipo Menor  Prep  Item. Data da 
disputa: dia 15 de agosto de 2022 as 09:00 min horário de  Brasilia,  no 
Portal — www.licitanet.com.br/. 0 Edital e seus anexos estão à dispo-
sição dos interessados na sala da  CPL  de 2' a 6' feira das 08h0Omin 
as 12h0Omin, onde poderá ser consultado e/ou obtido gratuitamen-
te em midia removível (pendrive ou ed), adquirido de forma física 
(em papel), pelo portal da transparência do município: http://www.  
transnarencia.zedoca.ma.gov.br/ ou no Portal - www.licitanetcom. 
br. Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão 
Permanente de Licitação, no horário de expediente ou por  e-mail,  no 
endereço: cplzedoca@outlook.com. Zé Doca - Ma, 29 de agosto de 
2022.  Herbert  Costa Penha  Junior.  Pregoeiro oficial. 

COMUNICAÇÕES 

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA 

A Secretaria de Estado da Infraestrutura — SINFRA/MA, toma pú-
blico que recebeu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Re-
cursos Naturais — SEMA/MA, a Licença de Operação, Processo: 
19100043846/2019, E-processo: n°234919/2019, relativa ao Projeto 
de Melhoramento e Pavimentação da Rodovia MA-012, São Raimun-
do do Doca Bezerra / Entroncamento BR-226, segmento km 67 ao 
km 21, com extensão de 54,00 km.  Sao  Luis, 29 de agosto de 2022. 
JORGE FUMIO KUSABA Secretário Adjunto de Projeto. 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS N C LTDA 

Distribuidora de Bebidas N C Ltda recebeu da Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente — SEMA, em 29/08/22, Autorização de Perfuração de  
Pogo  n°0494508/22, 5"18'6.5"S 44°29'25.6"W, Av. Lote 02, ri° 850, 
Quadra 33, Campo Dantas, Presidente Dutra/MA, Bacia do Mearim, 
consumo humano, processo n° 127101/2022. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO 
PARIJA 

AVISO DE INTENÇÃO DE ANULAÇÃO PARCIAL 
LICITATAÇÃO - EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 

003/2022-PROCESSO N° 056/2022 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

AVISO DE INTENÇÃO DE ANULAÇÃO PARCIAL DE 
PROCESSO LICITATORIO EDITAL DE TOMADA DE 
PREÇOS 005/2022-PROCESSO N° 056/2022 

CONSIDERANDO que a Administração Municipal deflagrou 
processo licitatório na modalidade Tomada de Pregos n° 
005/2022, Processo n° 056/2022, com publicação em 02 de 
agosto de 2022, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS 
URBANAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUÃ/MA, 
com abertura prevista para 22 de agosto de 2022. 
CONSIDERANDO que nos dias 18 e 19 de agosto, houve o envio 
de questionamentos por parte das empresas T. S. DOS SANTOS 
EMPREENDIMENTOS e IOS EMPREENDIMENTOS 
respectivamente, com a alegação de que o Edital que o mesmo 
não estaria disponível no Portal da Transparência 
(https://www.transparencia.santaluziadoparua.ma.gov.br), a 
principio a Comissão apresentou resposta de que estaria 
correto. Contudo, após análise no próprio portal, foi constado 
que houve a correção do referido  link,  somente após os pedidos 
de esclarecimentos, comprometendo assim, o prazo disposto em 
Lei para a publicidade do Instrumento Convocatório; 
CONSIDERANDO o principio da legalidade e da autotutela 
aplicáveis à Administração Pública, segundo os quais caberá a 
esta, nos termos da Súmula 473 do STF, "Anular seus próprios 
atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque 
deles não se originam direitos( ... )"; A Administração manifesta 
intenção de anulação atos referentes b. divulgação do 
instrumento convocatório, precedendo-se com a devolução do 
prazo inicialmente concedido. Em atendimento ao disposto no 
atl. 49, § 30, da Lei Federal 8.666/93, ficam os interessados 
intimados, para querendo apresentar manifestação de recurso 
no prazo de 05 (cinco) dias, contados da publicação deste no 
Diário Oficial do Estado - DOE/MA, Diário Oficial da Unido - 
DOU e no  site  oficial do Município de Santa Luzia do Parud, de 
acordo com o estatuído na Lei de Licitações. 

Santa Luzia do Parud - MA 29 de agosto de 2022 

FLAVIO  JOSE  PADILHA DE ALMEIDA 
Secretário Municipal de Planejamento, Administração e 
Finanças 
Portaria n° 003/2021 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE S50 DOMINGOS DO 
AZEIT50 

PORTARIA N° 065/2022-GAB  

PORTARIA N° 065/2022-GAB,  de 29 de agosto de 2022 

"Dispõe sobre EXONERAÇÃO de Profissional do Magistério da  

função de DIREÇÃO ESCOLAR da Rede Municipal de ensino e 
dá outras providências." 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO-
MA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, nos 
termos do que dispõe a da Lei Orgânica do Município de  Sao  
Domingos do Azeitdo- MA: 

CONSIDERANDO que o Poder Executivo é exercido pelo 
Prefeito Municipal, auxiliado pelos Secretários Municipais e 
demais servidores; 

RESOLVE: 

Art.  1° - EXONERAR, o(a) funcionário(a) 
público(a) DEUSELINA DA SILVA MIRANDA, matricula n° 
00088, ocupante do cargo efetivo de Professor, da Função 
de DIREÇÃO ESCOLAR da Escola Municipal Lucas Coelho.  
Art.  2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS 
DO AZEITÃO, Estado do  Maranhao,  29 de agosto de 2022. 

Lourival Leandro dos Santos Junior  
Prefeito  Municipal  

Publicado por: CARLOS MAGNO ALVES SOUSA 

Código identificador: c2019022650797564f0d7a9de6363a4c 

PORTARIA N° 012/2022 -  SEC.  DE ADMINISTRAÇÃO E 
RECURSOS HUMANOS 

PORTARIA N° 012/2022 -  SEC.  DE ADMINISTRAÇÃO E 
RECURSOS HUMANOS- CONCESSÃO DE DIÁRIAS 

O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
RECURSOS HUMANOS, do Município de  Sao  Domingos do 
Azeitão, Estado do  Maranhao,  no uso de suas atribuições legais, 
e em consonância com a Lei Municipal n° 059/2021, 

RESOLVE:  
Art.  10  - Conceder, a Sra. Luciana Barros Melo Leandro dos 
Santos, CPF: 435.916.713-05, Secretária de Assistência 
Social, 05 (cinco) diárias, para custeio de despesas a serem 
efetuadas em  Brasilia-  DF, com valor unitário de R$ 400,00 
(quatrocentos reais), totalizando R$ 2.000,00 (dois mil reais), 
para cumprir agenda Junto ao Ministério da Cidadania no 
período de 29/08/2022 a 02/09/2022.  

Art.  2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
RECURSOS HUMANOS, em  Sao  Domingos do Azeitdo - MA, 
29 de agosto de 2022. 
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

HUGGO SALOMÃO BARROS COSTA 
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos. 

Publicado por: CARLOS MAGNO ALVES SOUSA 
Código identificador: 97f948ed83f6c66c40126f34a1168cda 
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ESTADO DO MARANHAO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE111011 

COORDENAgko GERAL DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES 
PUBLICAS DO MUNICIPID  OE  TIMOR -NA 

AVISO DE LICITAÇ AO 
TOMADA DE PREÇO 00812022 

MTERESSADO: t.OJc0,o do linico/MA. Senate. Munocial de  nuas.  IrhaesSuliess - SEMTRA 
pa monde  Coordenação Geral  de Cores.. L... do Munininin de EinanifilA.  
OBJETO  Conlialx10 de empress  da  especia128d8 sore eieelbaie de SeniKaa de serelluella de 
RM..  da  Mmehisilienoo seam nee Welded. 'Awe Lime e 'NS .2a. Rona  na  nuncio° de 
llmon-1AK. 
DATA DA SCRAP 151011/2022, hs lit,, re sale  da  Coaddiaidc Goal de Connie de Udine. - 
redo.  melena  LIonlcipai del-moo leulnada  na Pra. Sio  As., Me. Coo., Tenon 'MA.  
INFORMAÇÕES:  PM. ass abddo 01.1 scansaado  na  Coorderimle Garal dri Ceornie de Lirasohea - 
COCL, Manacle à Praia Ski  José,  she, Cent. liaciMLLA Enialt IckmatiatheraLine.gesbe. 

Wane. Ranee Lone 
Piaaldenle do CPI.  

ALUGA-SE PARA EVENTOS 
TEMPORADAS E FINAIS DE SEMANA. RESERVE AGORA,  

Piscine,  campo de futehol, churrasqueira e  coda estrumru sue vocP merece 

99974-4522 / 98725-9606 / 98109-5310 

EBTADO 00 MARMARA° 
PREFBTURA MUNICPAL DE  TINOS  

.,Ø, 	COORDENAÇA0  GERAL  OE  CONTROLE  DAR  LICITAÇÕES  
PUBUCAS DO MUNICIPID DE TIMOR - MA 

AVSSO DE LJCITAÇAD  
TOMADA  nemeses' 0082022  

INTERESSADO:  Musiclolo de TironsAG, San.do quainpro de Obrasn Inaestrinsas - SEPIFRA 
pa rush  da  courdenapin Gael de Connie de LkAmao do MunIchlo de Dronn/MA 
OELETO: CianrataÇAo On entersa amesienede ems enema° de Gem.. Oa conasOaedeoa.ma 
de abasischesso creme  nas  Scalded. 'Ague LA.'. 'I.e. Zone Reel do  minek.  á.  Tnni 
DATA DA scssAcc 1400/20.22.  às  01.0.  sala da  COOra00,10  Geral  de Console di, mammies - 
COO- aa 	se,,,ldoMu. Poem.  tranada  la Ploço 550 Josè, Of. Ceneo. limos - MA  
INFORMAÇÕES:  Poch [4, Maids es conastedo no Coerdeogdo Garin de Canada de Lida.. - 
COO.. hominids. Pima Sim Joao, No. Como. Thion/MA. Entail 1Pasise00mminsailenno 

Presidents  da  LPL, Ukase de Fan. Lima  

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURUMIRM 

CNPJ N° 05.648.696/0001  -SO  

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELTRÔNICO N° 041G022 

A Prefilitura Municipio de Itapecuru-Mirim/MA, por moios Secretário Municipal da 

Receita Orçamento e  Gestic,  tome público aos interessados que FICA SUSPEN-

SA a  Palace°  na modalidade Preerio, na lonna eleIrtnica, do lipo menor preço 

global, em regime  an  Empreitada  poi  preço unilano, tendo por objeto a Con-

trataçao de empresa especializada na preillaçao de serviços relacionados 

a  Goleta,  Transporte e Deallnacio Final doe Resíduos  Send.  do MunIcIplo 

ate no  Memo  Sanitarlo da Central de Geren  clement°  Amblental TITARA S/A, 

para  Wender  as necessidades do munlciplo de Itapecurti-MirimMA, para 

analise das impugnações apreseintadas ao edital do presente certame. 

Itapecuru-Mirim/MA, 29 de  agate  de 2022. 

LUCIANO DA SLVA NUNES 

Secretaria Municipal do Receita, Orçamento e Gegáo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA 

AVLSO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022-CPUPMR.  PRO-
GESSO ADMINISTRATIVO N° 05412022. A Prefeitura Municipal de Raposa, por 
interrnédio da sua Cornissilo Permanente de Licitação-CPL,  nomeada e desig-
nada pela Portaria  OP  n° 016/2022, tome  'Atoka  que a Tomada de Preços n° 
003/2022-CPL/PMR, do tipo Menor  Prep,  Global, no Regime de Execugeo In-
direta, Empreitada per Preço Global, cujo objeto é a contratação de einpresa 
especiabzada para execugao de obras e serviços de engenhana de Construção 
do Cenntario do Nunlelpio de Raposa/MA, confomle Ameno I do Edbal, feat-
zar-se-ii em 16.09.2022, às 09h00mIn, na Sala de Sessrlo da Comissilo Perma-
nente de Licitaçio-CPL, desta Prefeitura, localttada na Avenida dos Pescadores.  
sin',  Jardim das Oliveiras. CEP: 65.130-000. Raposa/MA. o Edital foi redigido 
na forma da Lei Federal n°  8.666/1693 e  was  alterações posteriores; Lei Com-
plementar n°  123/2006, alterada  pets  Lei Complementar n° 147/2014 e peia Lei 
Complementar n°  155/2016, e demais nonnas regulamentares pertinentes A es-
pikes;  e, etle à disposi0o dos interessados, de 2° a s' feira, no horário das 08h 
as 12h, na ComIssão Permanente de Licitaçáo-CPL desta Prefeitura. no rnesmo 
endereço,  arm sites  https./NAinv.raposama.gov.bd, onde poderá ser consultado 
e obtido gratuitamente. Infomiações adlcionais pelo telefone 1981 3229-0202. Ra-
posa/MA, 26 de  %lotto  de 2022. DANIEL ESTEVES GUIMARAES -  Presidents  
da Comissão Permanente de Licitageo. 

ESTADO DO MARANHAO 
PREFEITURA MUNICtPAL DE SANTA LUDA DO  PAPUA  

caem 12611,093/000146 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇ °Es 
AVISO DE INTENÇAO DE ANULAÇÃO PARCIAL DE PROCESSO UCITAT6160 EDITAL 

DE TONADA DE PREÇOS 00S121I2.PROC61160 OSS/2021 
CONSIDERANDO  qua  a Adminiarecia Municipal dellegrou processo  Wistaria  na modalcia. 
de Tornado de  Priem  n° 00S/2022,  Promos  n° 0E612022, tom pobloa5ao  on.  02 da  &Ado  
de 2022, objetvande a CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMEN-
TAÇAOASFALTICA  EN  NAAS URDANAS NO MUNICIPIO  OE  SANTA LU2JA DO PARUM4A.  
corn  abertura  panto  per. 22 de  Node  de 2022. CONSIDERANDO  qua  nos dias  la  e 19 
de  aged,  houve u envlo  On  goon:imam/dos por pane dar mimes T. S. DOS SANTOS 
EMPREENDIMENTOS e IOS EMPRRENDIMENTOS nmpectl.niente, com a ategapio do 
que o  Edda  que n  memo  não  Adana  disponfvel no Portal da TranspatAntie gátpirifieva 
transparencis.santaluriedoparue.ma.gov.btt, a  principle  a Comissio apresentou respa4ta de  
Inn Aerie sorrels  Corludo,  epos melee  no  pool°  portal  lo  condado que  home  a arme. 
vindo  inland°  RM. somente  pads  os pedidos de e.bireamentos, compronenendo  mein  o  
pan  dispoto em  La  para a publicidade do Indrumento Convo.torio; CONSIDERANDO o  
principle  da legalidade e da autatolete .plvãnssà Adrninisirapin Pnbice,  sepal&  as quais 
catere a  ads,  nos  tent,.  da Sarada 123 do STF, 	saos próprlos  was  quando eivados 
de  Woos qua  os  tamer') liege's,  porque deles não . orginam  dream(  -. I': A Admired/8010  
marinade intern&  de  ender" aloe  referentes 9 dNulgeolo do lerftrumento convocatóro, 
precedendose  coin  edevolu0o do  pima  iniciablente conradidn.Em elendimento anrispos- 
to no  all.  49. § 3', da Lei Federal 0.666/53,  kern on  interessados intimados, para  (Nereid°  
apreemter manifeAsplo de remou no rime de 05 IcInun alas, cooledos da puNicassio  
dad.  no Oikio Ofical do  &lade  - DOEMA  Dario  06ciel da  Undo  - DOU  annul.  01101 
do Monlcfplo de Santa Lute do Prima, de acordo  corn  o seatuldo na Lei de Laerodes. 

Santa  Luau  do  Pared  - MA29 de agudo de 2022 
FLAVIO  JOSE  PADLHA DE ALMEIDA 

Secrebirlo Municipal de Renelemanto, Adearidraplo e  Frances  
Portere IV 003/2021 

Drno cocOM 

A partir de setembro, as Testemunhas de  fermi  voltarão a pregar de casa em casa 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OFtAJACI-MA 

TORNAR SEM EFEITO. Tornar sem efeito 

a publicação do PREGÃO ELETRÔNICO 

n° 061/2022. Futura e eventual contratação 

de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento 

de gêneros alimentícios, para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 

de Grajaq-MA, publicado no Jornal Pequeno 

em 29/08/2022. Graja6 (MA), 29 de agosto de 

2022.  THOMAS  EDSON DE ARAUJO E SILVA  

JUNIOR.  Pregoeiro Oficial. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDEAMA 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° PE- 

043/2022-CPUPMVO. 
PROC. ADMINISTRATIVO 0101.06344.2022. 

O MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE/MA, representado  pale  Prefeitura 
Municipal toma miblico para conhecimento dos interessados que Retifica 
o Edital do Pregdo Eletrônico n° 043/2022-CPUPMVG, cujo objeto  con-
slab  no Regletro de Pregos do tipo Menor Prego, visando a Contrataçõo 
de Serviços  continuos  de Transporte Escolar para atender as necessida-
des da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Vargem Granda/MA, 
conforme condições, quantidades e  exigencies  esiebelecidas no Anexo 
I. dada Edital, publicado no Dierio  MGM  do Estado de 17 de agosto 
de 2022. Put:acacia de Terceiros,  pig,  32; Diário Oficial Eietrenico da 
Municfpio de Vargem Grande, Ano 6 Ediçdo N° 1269 de 16 de agodto 
de 2022,  prig.  3; e  Jams!  Pequeno, Geral, de 16 de agottto de 2022, 
pág. 11. A NOVA DATA DE ABERTURA do certame  &le  prevista para o 
dia 15/09/2022 as 14h05rnIn NAN, de  Brasilia),  na página da https:// 
licitaniaisbresecom.bri. O  edital retificado encontra-se disponível nos cm-
dereços aletrônices:  did&  https://licitamaisbrasii.com.bd  e  Mips://  vo/Av. 
vargemgrande.me.gov.br/. Qualsquer informações podarão ser obildes 
também no endereço e vargenigrande.lchaceo@gmailcarn ou pelo te-
lefone 19813461-1201 efou (981 3461-1103. Vargem GrandefMA. 29 de  
agorae  de 2022. FUCARDO BARROS PEREIRA- Pregoeiro Municipal. 
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Saúde do fígado: hábitos saudáveis 
ajudam a prevenir doenças 
Dados da Sociedade Brasileira de Hepatologia (SBH) estimam que entre 25% a 35% da população em 
todo o mundo sela portadora da doença da gordura no flgado. Especialista alerta sobre a prevenção 

otvoioscso  
ogre  

A médica Aparecida Quintaoilha alertou que a gordura pode se 
acumular ao longo do tempo no figado, fazendo com o problema seja 
conhecido tardiamente 

Receber nutrientes do intestino 
e devolver ao sangue, na forma 
de glicose e glicogênio é unta 
das principais funções do 
fígado. Em outras palavras, ele 
ama como estação de limpeza 
das toxinas, e ainda, produz 
proteínas para ajudar o corpo 
a se nutrir. Mas para que seu 
funcionamento seja completo 
e eficiente esse  &go  precisa 
estar saudável. 
Entre as doenças que podem 
comprometer o funcionamento 
do ffigado está a Doença  
Hepatica  Gordurosa Não 
Alcoólica (DHGNA), que vem 
se tomando cada vez mais 
comum e mais conhecida da 
população em gemi, como 
aponta a Sociedade Brasileira 
de Hepatologia  ISBN).  Ainda 
pela estimativa da SBH, a 
tipmiça afeta entre 25% e 35% 

aulação em todo o mundo. 
...,ar de bastante conhecida, 

a doença 6 silenciosa, como 
alerta a médica clinica geral do 
Sistema Hapvida, Aparecida 
Quintanilha. "Como a gordura 
pode se acumular ao longo 
do tempo no fígado, algumas 
pessoas tomam conhecimento 
do problema mais tardiamente. 
Por isso, o acompanhamento 
medico periódico 6 fundamental 
em quem tem doenças criinicas, 
como obesidade e SIndrome 
Metabólica, por exemplo", 
incentivou. 

Por causa da pandemia, desde 
março de 2020, as Testemunhas 
de Jeová suspenderam, por 
tempo indetenuinado, o serviço 
que 6 sua marca registrada — 
pregar de casa em casa. Agora, 
oito milhões de voluntários, em 
todo o mundo, voltarão à ativa. 
Nos períodos mais  calicos  da 
pandemia, as Testemunhas  

Iva  seguiram os 
..olos de distanciamento 

social, visando a segurança 
e a saúde da comunidade; 
intettoruperam as costtnueiras 
visitas aos lares das pessoas 
e mudaram seus métodos, 
fazendo contato apenas por 
telefone,  calms  e meios 
eletrônicos. Recentemente, 
voltaram a  utilizer  o carrinho 
de publicações  (display  móvel 
que disponibiliza gratuitamente 
material de leitura bffilica). 
Mas, depois de dois anos e  
melt),  6 chegada a hora da 
pregação de casa em case ser 
retomada — ela voltará a partir 
de setembro. 
Djanalva, voluntária das  

CAUSAS 
De acordo tom a SBH, o 
excesso de peso é hoje uma das 
maiores causas do problema. 

Testemunhas de Jeová de 
Brejinho, Rio Grande do  None,  
contou o que sentiu com essa 
noticia: "Estou muito feliz e 
emocionadal E muito bom 
realizar esse trabalho e levar 
esperança aos moradores da 
minha cidade. Estou curiosa 
para descobrir a reação das 
pessoas ao nosso retomo". 
Neste  iris  de setembro, as 
Testemunhas de Jeová farão 
uma campanha especial, 

Cerca de 800,ó dos pacientes 
com obesidade têm a doença. 

apesar da relação com a 
obesidade, individuos magros 

oferecendo pessoalmente 
um curso bíblico interativo 
gratuito. 0 curso beneficia 
toda a comunidade, pois pode 
ajudar as pessoas a adquirir 
bons hábitos e ter uma 
esperança para o futuro. Não 
existe compromisso e pode-se  
canceler  quando quiser. 
Para o porta-voz regional das 
Testemunhas de Jeová, Diogo 
Maluf, o momento  atrial  se 
tornou mais seguro para visitar  

também podem ter fígado 
gorduroso",  pontoon  Aparecida 
Quintanilha. 
Existem ainda outras condições 
que favorecem o acúmulo de 
gordura nesse orgio, como 
hepatites virais (hepatite Be a 
hepatite C), diabetes, resistência 

insulina, triglicérides alto, 
colesterol alto e a perda ou 
ganho muito rápidos de peso. 

A SAÍDA E A 
PREVENÇÃO! 
A gordura no ligado tem cum, 
princlpalmente quando ainda 
está nos estágios iniciais. "0 
seu tratamento é leito com 
alterações na dieta, prática 
regular de atividade física, 
perda de peso e  commie  
de doenças como diabetes, 
hipertensão e colesterol alto", 
revela a especialista. 
A dieta deve ser orientada 
por  medicos  e nutricionistas e 
adaptada As condições clinicas 
de cada paciente. "Alguns 
medicamentos podern ajudar no 
tratamento da esteatohepatite 
não alcoólica, entretanto esses 
devera ser orientados pelo 
especialista", reforçou a clinica 
geral. 
Já para os pacientes que buscam 
prevenir e manter esse  MOD  
saudável, a dica é fazer boas 
escolhas alimentares e praticar 
regularmente atividade física. 

as residências. "Esta campanha 
especial.., marcará o retorno ao 
nosso principal trabalho — levar 
boas noticias de casa  ern  casa", 
informou. 
Portanto, se ouvir palmas na 
frente da sua porta ou se sua 
campainha tocar, você já sabe: 
pode ser urna Testemunhas de 
Jeová. Mais informações sobre 
o curso interativo gratuito 
podem ser obtidas no  site  
JW.ORG. 

Testemunhas de Jeová voltam a bater de 
porta em porta em setembro 

NWIN 
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