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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ: 05.648.696/0001-80

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Itapecuru-Mirim/MA, através de sua Pregoe ira, toma público para conhecimento dos interessados que realizará
Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 015/2021, Processo Administrativo nº 137/2021 , menor preço por item, que tem
como objeto a Contratação de empresa na prestação de serviços de testes e análises técnicas de amostragem de controle da
qualidade da água para o consumo humano, em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde-S EMUS, com data de
abertura dia 17/ 11/2021 , às 09:30h. por meio do Sistema Eletrônico PORTAL DE COMPRAS DO MUN ICÍPIO DE
ITAPECURU-MlRIM, Endereço Eletrônico www.licitaitapecurumirim.com.br. A Licitação será regida pela Decretos

Municipais nº 547/2017 e 760/2020 PREGÃO E PREGÃO ELETRÔNICO, do Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de
201 3, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 548/2017 SRP, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas
alterações, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. O Edital poderá ser
consultado gratuitamente e retirado diretamente na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, no Prédio da Prefeitura
Municipal, localizado na Praça Gomes de Souza, S/N, Centro, ltapecuru-Mirim/MA, CEP Nº 65.485-000 ou pelo e-mail:
cplitapecuruma@gmail.com, de segunda à sexta-feira, no horário de expediente da CPL, das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às
18:00h, ou pelo site da Prefeitura de ltapecuru-Mirim!MA: www.itapecurumirim.ma.gov.br/, ou pelo Sistema de Acompanhamento
Eletrônico de Contratações Públicas - SACOP. Telefone: (98) 3463-2594. Raélia de Cássia Ferreira da Silva - Pregoeira.
Itapecuru-M irim/MA, 27 de outubro de 202 1.
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ELETRÔNICO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITU RA MUNICIPAL DE ITAPECURIJMIRIM

EXECUTIVO

Ano 1- Edição Nº CXVII de 29 de Outubro de 2021
SEC. MUN. DE GOVERNO
- LICITAÇÃO - AVISOS: 015/2021
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 015/2021

O município de ltapecuru Mirim - Ma por meio da Secretaria Municipal de Saúde torna público aos interessados que, com base na
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal 10.024/19, subsidiariamente as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores, fará realizar às 09h30min (nove horas e trinta minutos) do dia 17 de novembro de 2021, licitação na modalidade pregão, sob a
forma eletrônico de nº 015/2021 , que tem por objeto o registro de preços para contratação de empresa na prestação de serviços de testes e
análises técnicas de amostragem de controle da qualidade da água para o consumo humano, para atender à necessidade da Secretaria
Municipal de Saúde do Município de ltapecuru Mirim - MA. A presente licitação será realizada no sitio www.licitaitapecurumirim.com.br
<http://www.licitaitapecurumirim.com.br>. O edital e seus anexos estão a disposição dos interessados na página
www.itapecurumirim.ma.gov.br <http://www.itapecurumirim.ma.gov.br>, www.licitaitapecurumirim.com.br
<http://www.!icitaitapecurumirim.com.br>. Sistema de Acompanhamento de contratações Públicas - SACOP e no endereço supra , de 2• a 6ª
feira no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas), onde poderão ser consultados ou obtidos. Esclarecimentos adicionais,
no mesmo endereço e/ou pelo E-mail: licitacaoitapecuru@gmail.com <mailto:licitacaoitapecuru@gmail.com>.
ltapecuru Mirim - MA, 29 de outubro de 2021.
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EDIÇÃO •, que será realizado com transmissão ao vivo, via internet, no dia 21 de outubro
de 2021, das 14h às 18h, decorrente do processo de lnexigibilldade nl 07/2021, inscrita
no CNPJ sob o nl 10.614.200/0001-98, no valor de RS 225.026,00 (duzentos e vinte e

cinco mil e vinte e seis reais), considerando que foram õtendldas as prescrições legais
pertinentes, RATIFICO, com fundamento no an. 25, da lei 8.666/93. Publique-se, para
ciência dos interessados, observados as normas legais.
Humberto de Campos (MA), 19 de outubro de 2021.
JOSU( SILVA SOUSA
Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
EXTIIATO DE CONTRATO
EXTRATO DO CONTRATO n• 123/2021. PARTES: Município de ltapecuru-M,rim e a Empresa
BR COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI. OBJETO: Aquisição de ambulâncias tipo furgfo com
carroceria em aço original de fábrica, adaptado para padrão SAMU 192 "O" O 1cm, de
interesse da Secretaria Municipal de Saúde. VALOR: RS 732.500,00 (setecentos e trinta e
dois mil e quinhentos reais). DATA DE ASSINATURA: 28/10/2021. BASE LEGAL: Lei n.•
10.520/2002, Decreto Municipal n9 760/2020, Decretos Municipais n~. 547/2017, Decretos
Federais n• 7.892/2013 e 10.024/2019, da Lei Complementar n.• 123/2006 alterada pela
Lei Complementar ni 147/2014, e, subsldiariamente, da Lei n.i 8.666/1993. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: 02- Poder Executivo 03- Secretaria Municipal de Saúde 10 122 0008 2074
0000- manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde 4,4,90.52.00equipamentos e material permanente FONTE 00 RECURSO: ROYALTIES. VIGtNClA: 12
(doze) meses. ASSINATURAS: p/CON TRATANTE: Luciano da Silva Nunes/Secretário Municipal
da Receita, Orçamento e GestJo. p/CONTRATAOO: Neles Pereira dos Santos/Representante
legal. ltapecuru-Mirim/MA,29 de outubro de 2021.
EKTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO 6• TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA TOMADA DE PREÇO N• 009/2018.
PARTES: Município de ltapecuru•M irim/MA e FA2ER EMPREENDIMENTOS LTDA. OBJETO:
Prorrogação de prazo de vígência contratual. DATA DA ASSINATURA: 25/10/2021.
VIG~NCIA: 27/10/2021 até o dia 27/06/2022. BASE LEGAL: Lei n• 8.666/93 e TP n•
009/2018. ASSINATURAS: p/ CONTRATANTE: Luciano da Silva Nunes/Secretário Municipal
da Receita, Orçamento e Gestão. p/CONTRATADO: Danyelle Cristina Silva Santos
/Representante Legal. ltapecuru Mirim (MA), 25 de outubro de 2021.
AVISO DE LICITAÇÃO

O Municipio de ltapecuru-Mirim/MA, através da Secretária Municipal da
Receita, Orçamento e Gest ão, torna público para conhecimento dos interessados que
realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico nll 016/2021, Processo Administrativo
ni 144/2021, menor preço por Item, que tem como objeto a Contratação de empresa
especializada em locação de veículos com e sem condutores para atender a demanda das
Secretarias Municipais de Administração, Patrimônio e Recursos Humanos - SEMAPREH e
secretarias vinculadas, de Educação - SEMEO, da Saúde • SEMUS, da Assistência Social •
SEMAS e da Receita, Orçamento e Gestão-SEMROG do Município de lt apecuru-Mlrim/MA
para o exercício de 2021, em atendimento a demanda das Secretarias Municipais de
Administração, Patrimônio e Recursos Humanos • SEMAPREH e secretarias vinculadas, de
Educação - SEMED, da Saúde - SEMUS, da Assistência SOC:ial - SEMAS e da Receita,
Orçamento e Gestào-SEMROG, com data de abertura dia 16/11/2021, às 09:00h. por meio
do Sist ema Elet rônico PORTAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM,
Endereço Eletrõníco www.lic1taitapecuruminm.com.br. A lidtação será regida pela lei n.9
10.520/2002, do Decreto Municipal n9 760/2020, Decretos Municipais n2. 547/2017 e
S48/2017, dos Decretos Federais n• 7.892/2013 e 10.024/2019, da Lei Complementar n.•
123/2006 alterada pela Lei Complementar nl! 147/2014, e, subsidiariamente, da Lei n.v
8.666/1993 e suas alterações. O Edital poderá ser consultado gratuitamente e retirado
diretamente na sala da Comissão Permanente de licit ação - CPL, no Prédio da Prefeitura
Municipal, localizado na Praça Gomes de Souza, S/N, Centro, ltapecuru-Mirim/MA, CEP NV
65.485-000 ou pelo e-mail: licitacaoitapecuru@gmail.com, de segunda à sexta-feira, no
horário de expediente da CPL, das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h, ou pelo site
da Prefeitura de ltapecuru-Mirim/MA: www.itapecurumirim.ma.gov.br/, ou pelo Sistema de
Acompanhamento Eletrônico de Contratações Públicas • SACOP. Telefone: (98} 34632S94.
ltapecuru-Mirim/MA, 28 de outubro de 2021.
LUCIANO DA SILVA NUNES
Secret ário Municipal da Receit a, Orçamento e Gestão
AVISO DE LIOTAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N! 15/2021

O municipio de ltapecuru Mirim . Ma por meio da Secretaria Municipal de
Saúde torna público aos Interessados que, com base na lei Federal n9 10.520/02 e Decreto
Federal 10.024/19, subsidiariamente as disposições da lei Federal nl! 8.666/93 e suas
alterações posteriores, fará realizar às 09h30min {nove horas e trinta minutos) do dia 17
de novembro de 2021, licitação na modalidade pregão, sob a forma eletrônico de nll
01S/2021, que tem por objeto o regístro de preços para contratação de empresa na
prestação de serviços de testes e análises técnicas de amostragem de controle da
qualidade da água para o consumo humano, para atender à necessidade da Secretaria
Municipal de Saúde do Municip10 de ltapecuru M irim - MA. A presente licitação será
realizada no sitio www.licitaitapecurumirim.com.br. O edital e seus anexos estão a
disposição
dos
interessados
na
página
www.itapecurumirim.ma.gov.br,
www.lic1taitapecurum1rim.com.br, Sistema de Acompanhament o de contratações Públicas SACOP e no endereço supra, de 21 a 61 feira no horárl o das 08h00mln (oito horas) às
12h00min (doze horas), onde poderão ser consultados ou obtidos, Esdareclmentos
adicionais, no mesmo endereço e/ou pelo E-mail: lic1tacaoitapecuru@gmail.com.
ltapecuru Mirim - MA, 29 de outubro de 2021.
ANAUTA DE JESUS CASTRO FONSECA
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO: N• 14/2021 • SRP

Processo Administrativo n9 3010200814/2021
A Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA, realizará licitação na modalídade
Pregão, na forma Eletrõnka, do tipo Menor Preço por Item. Objeto: contratação de empresa
para os serviços de locação de veiculos (Sem condutor, sem combustível e sem quilometragem
livre) destinados ao transporte escolar do município de Pastos Bons-MA Data do Pregão:
18/11/2021. as 09:00 hs. A sesslo pública de julgamento será realizada eletronicamente no site
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br' no dia e horário marcados. O Edital está disponibilizado,
na íntegra, no endereço eletrónko: hnps://www.bbmnettirnacoes.com. br, site da Prefeitura
Municipal: http://pastosbons.ma.gov.br/, no site do Tribunal de Contas do Maranhão:
https://slte.tce.ma.gov.br/, e também poderá S>er consultado e obtidos na sala da CPL,
localizada na Av. Domingos Sert:lo, N9 l.OOC,, Bairro São José, Pastos Bons/MA, de 21 a 61, das
08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail:
cplpastonsbonsma@gmail.com, Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados
e no número +SS 98 996027994.
Pastos Bons (MA), 28 de outubro de 2021.
GEILA MELO CARVALHO
Pregoeira
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AVISO DE CANCELAMENTO
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CREDENCIAMENTO N" 02/2021

º.t.G

Z.lj-

Fica desco?lslderada a publicação do Aviso de Credenciamento ri• 02/2021,~
objeto é o credenciamento de artista s, entidades e fazedores da cultura pàra a realiza~
de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela ~nternet ou ;
disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitai, publicado~ Edição
n' 205, Página 248, de 29/10/2021, do Diário Oficial da União-DOU-Seção 3, que por-falha administrativa, foi publicado erroneamente, devendo ser desconsiderado para todos os
efeitos legais. Informações pelo e-mail: prefeiturapenalva.ma@gmail.com,
Penalva/ MA, 29 de outubro de 2021.
CLÁUDIA DO SOCORRO SILVA RABELO
Secretária Munlcipal de Cultura e Turismo
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N" 3/ 2021

A Prefeitura Municipal de Penalva/MA torna público que ficará aberto no
periodo de 29/10 até 16/11/2021, a Chamada Pública n• 03/2021, cujo objeto é o
credenciamento de artistas. entidades e fazedores da cultura para a realização de
atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou
disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais. Informações pelo
e-mail: prefeiturapenalva,ma@gmail.com, O edit al encontra-se à disposição dos
interessados no Portal da Transparência, no site www.pena!va.ma.gov.br.
Penalva/MA, 28 de outubro de 2021.
CLÁUDIA DO SOCORRO SILVA RABELO
Secretária Municipal de Cultura e Turismo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N' 10/2021 • SRP

A Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino/ MA, através do Secretário
Municipal de Administração e por força do Decreto 002/2021, torna publico para
conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da lei nl! 10.520/2002, do
decreto n2 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto n9 7.746, de 05 de Junho de
2012, do decreto n• 8.538, de 06 de outubro de 201S, aplicando-se, subsidiariamente, a lei
ni 8,666, de 21 de junho de 1993, decreto municipal 009/2021, Licitação na modalidade
Pregão na sua forma Eletrônica, do tipo menor preço global. Objeto: Registro de Preços
para futura e eventual Contratação de empresa especializada na prestação de serviços na
produção e organização de eventos, atrações culturais e serviços correlatos,
comprttndendo o planejamento, a organização, a execução, a operacionalização, a
re<:epção, a produção e assessoria de eventos, a locação de espaço e mobiliário
adequados, equipamentos, acessórios, insumos e todos os demais materiais para atender
as demandas das diversas secretárias do Munícip10 de Presidente Jusceltno/MA. A
realização da sessão será no dia 17 de Novembro de 2021 ÀS 09h00 no endereço
eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital completo está disponivel para
consulta e retirada nos endereços eletrônkos: www.portaldecompraspublicas.com.br e
https://presidentejuscelino.ma.gov.br/portal/portal-editais-licitacao-local
Maiores
informações poderão ser obtidas pelo e-mail cplpj@hotmail.com.
Presidente Juscelino/MA, 03 de Novembro de 2021.
DANIEL NINA NUNES
Secretaria Municipal de Administraç:io

PREFEITURA M UNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N• 12/2021

REGISTRO DE PREÇO N• 28/2021
O Município de SJio João Batista (MA), através da Secretaria Municipal de
Saúde, por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, avisa aos Interessados que
fará reahzar Ucttação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico.
Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor Preço Global. que será regida pela Lei
n2 10.520/2002, subsidlariamente as disposições da Lei nl! 8.666/93, suas alterações
Objeto: Registro de Preços para Eventual Contratação de Empresa para Fornedmento de
Sistema de Produção de Oxigênio Medicinal, para atender as necessidades da Secretaria de
Saúde do Município de São João Batista - MA. Data e horário do início da disputa:
14h:30min do dia 16/11/2021. Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br.
Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem
possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus
objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no site do LICITANET e também nos
dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de São
João Batista - MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em midla e
portal
da
transparência
Dúvidas
esclarecimentos,
e-mail:
cplsaojoaobatista@hotmail.com.

São João Batista - MA, 29 de outubro de 2021.
MAYARA ARAÚJO PINHEIRO
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
EKTRATO DE CONTRATO
CHAMADA PÚBLICA NO 001/2021
EXTRATO DO CONTRATO NO 192/2021 · REF. : Processo Administrativo n• 323//2021.
PARTES: M unicípio de São Raimundo das Mangabeiras/MA, CNPJ ni 06.651.616/000109 e MARIA DAS DORES FRANÇA BEZERRA, CPF sob o n• 667.712.933-00, DAP n·.
SDW0321121303151911180329, credenciado na Chamada Pública n• 001/2021. OBJETO:
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para
alunos da rede de educação básica pública, ver ba FNDE/ PNAE. BASE LEGAL: lei Federal
n• 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei n• 11.947/2009, ResoluçJo n• 06, de 08 de maio
de 2020. VALOR GLOBAL: RS 19.357,00 (dezenove mil, t rezentos e cinquenta e sete
reaisl. DA VIGtNCIA: Até 31 de dezembro de 2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ÓrgJo:
PREFEITURA DE SÃO RAI MUNDO DAS MANGABEIRAS: Unidade: MANU T. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO BÁSICA; 12.306.0251.2-022 • MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA
ESCOLAR; Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; Fonte de
Recursos: 111 Rec@itas de Impostos e de Transferência de Impostos • Educação; 122
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE). FORO: Elegem o Foro da Comarca de São Raimundo das Mangabeiras,
Estado do Maranhão. DATA DA ASSINATURA: 28 de out ubro de 2021. ASSINATURA:
Secretária Municipal de Educação, PEDRINA RODRIGUES MELO e MARIA DAS DORES
FRANÇA BEZERRA, Fornecedora Individual. São Raimundo das Mangabeiras/ MA, 29 de
outubro de 2021. GLORIA MARIA AGUIAR COSTA Presidente da CPL
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Após votação apertada, 2 2 tumo da.P--EC
dos Precatórios fica para a próxima semana
Proposta foi aprovada por apenas quatro votos a mais do necessário.
Votação do primeiro turno se encerrou na madrugada de quintafeira

POSTO OE COMBUSTfvU MARANATA LTDA
CNPJ N• 07.250.042/0001·20
Tarni J)Ublko que deu ent~ no processo de rel'IOVjçJo N S,ecre~ EsQduJil
de Meio Ambiente e ~ru,ws Natur.us-SEMA-MA. alkerw;_. de()pera<,Jo· LORenov.iç3o, para a atividade d e TraMporte rodovrino de produtos perigosos.
conforme processo SEM MA ni 191163/2021, localizado na Rodovia Br 222, nº
8S l, Km 160, Centro, 8unticupu -MA.

WESLF't'A"'Alt4VCÃHA,UOOSOEPvT-'OOS

FAZENDA NOVO HORIENTE
CPF; 4 72.&45.019-17
João Uma De Paula / Fazenda Novo Horlen1e, t0tna pUbllco. que REQUEREU da
SKretar~ de Estado do MetO Ambiente e ~ursos Naturais, em 18/08/2021,
Liu"<,a Uniu Ambienul de Aerulariuçlo - LUAA pan A,crossUvipastoril com
infase em •criadtura de milho e soja e pecu.íria srtuado naRodovii, w indo
de Ab4ol Fiauelredo ~ntido Rondon do Pui ~b Rodovia BA 222, par 6 Km, ,1
diretu por uma hlrada Carr()Ç3Vel por mais 13 Km, Zona ruraJ,go Pedro da
Água Branca, hl2ldo do Ma rMh30, conforme dados constantes no proces1,o n•
157217/2021

GIL MARANHÃO

Por apenas quatro vo1os a mais do
neces.-..írio, a Câmara dos Deputados
aprovou em primeiro turno, na madrugada
de quinta-feira (4), a Propos1a de Emenda

à Constituição 23/21- a chamada PEC
dos Precatórios. Por ser wna PEC e.ão
necessários 30R votos favoráveis e
votações em dois mmos. O texto obteve
312 votos contra 144. Parte dos votos
íavoráveis veio em cima da hora cJe

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNIOPAL DE lTAPECURU MUUM
CNPJ: OS.641.696/0001-M

partidos da Oposição, como o PDT e PSB.

Para conduir a votação da matéria em 1°
tumo os deputados precisam analisar os
destaques apresentados pelos partidos na
tentativa de mudar trechos da proposta. F.
ainda votar o segundo turno da PEC.:. Tudo
ficou para a ten;a•feira da próxima semana.
A estra1égia do prPs1dente da Casa,
depurado Arthur Lira (PP-AL), foi evitar

o esvaziamento da sessão e ainda acalmar
•: ânimos. Ele passou o dia todo (quarta•
ra) a em reuniões de articulações

~

;!'"a garantir quórum para realização da
sessão e votos para garantir a aprovação.
Chegou até a mudar sua decisão da
sessão ser presencial e aceitou votos de
deputados que estão em eventos. como a
da Conferência do Clima, na Escócia, e
outros.
Precatórios são dividas do governo com
sentença judicial definitiva, podendo ser
em relação a questões tributárias, salariais
ou qualquer omra cau~ em que o poder
público seja o derrotado. Uma nota da
Consultoria de Orçamento da Câmara
diz que, do talai de precatórios previstos
para pagamento em 2022, 26% (RS 16,2
bilhões) se relerem a causas ganhas por
quatro estados ( Bahia, Ceará, Pernambuco

e Amazonas) conlrd a União relativas
a cálculos do antigo Fundef. Pane dos

A votação em prime.iro turno da PEC dos Precatórios contou com a presença de quase todos
os depulados e tenninou na madrugada

recursos deve custear abonos a professores.

primeiro ano e 30% em cada um dos dois
anos seguintes. Essa prioridade não valerá
apenas contra os pagamentos para idosos,
pessoas com deficitncia e portadores de

O QUE DIZ O TEXTO-BASE
O texto-base da PEC cios PrP<.'atórios,
aprovado em primeiro rumo, é o relatóno

doença grave.

O texto aprovado engloba o texto da
comissão especial segundo o qual o limite
das drspesas mm preca1órios valrrá até
o fim do regime de teto de gastos (2036).
Para o próximo ano, esse limite será

do deputado Hugo M ona (RepublicanosPB). A proposta do govemo federal

limita o valor de despesas anuais
com precatórios, corrige seus valores
exclusivamente pela Taxa Selic e muda a
fonna de calcular o Te10 de Gastos.
De ac:ordo t:0111 o rexto aprovado, os
precatórios para o pagamento de dívidas
da União relativas ao antigo Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do

Magistr rio ( Fundef) devPrão ser pagos
com prioridade em três anos: 40% no

encomrado com a aplicação do IPCA
acumulado ao valor pago em 2016 (RS
30,J hilhões). A estimativa é que o teto seja
de quase RS 40 bilhões em 2022. Pelas
regras amais, dados do governo indicam
um pagamento com precatórios de RS
89 bilhões em 2022, frente aos R$ 54,7
hilhõ,s de 202 1.

Votos de.p arlamentares de
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partidos "anti-Bolsonaro'' garantem a

aprovação da PEC em primeiro tumo

AVISO DE LICITAÇÃO

COM.Ut'.A.O(W)t ~
S(ltlf(frfflAOCTIIAAJClclAL

0...3'ZOHAOllltCH,
[QITJ,) Pf flPOAMH
O Ofld.aldl t' Zon.a 6e illqfnto CNUd•
S..o luh/MA, fn w.ot, qw p,etendt/1"1
uuir-..• ap~01d0<Uffll'MOC

ftldol..-laartiaD 1\U , ~ 1. .,rolit

GIL MARANHÃO

~IO& de narlamenta1!$ de

'anti-Bolso!lam•,

OOIDO l'O'I; PSB e PSDB, e

• do Podemos, ga,antiram
a aprovação em primeiro
nmio da l'llC ~ Pre.-.J!óriQS.
i-,i16quaoosltgeridas
deram 52 votos a f'awr da
proposca, que foi aprovada
por 312 VDlll.< contra 144,

Somentttdabaoc.>dado,
POT, p.mldoque tem
u-pomador Cuo Gomes
(Cl!) romo prtSklenc.iá,..i,
knm 15 VDIIJ.s í.rt'Orá\'l!is;,

o

PEC. Dós 24 depulados do

panJdo, apeoas 6 velaram
COllll'O e ~se ausentaram da

vo&açJo.
O ipolô dos pedetisias aa
ll!llto fel OÍSturado pelo ·

~daCâmara,
Anbur Lira (PP·ALJ, dl!rante
reunilio de lideres horas
lllleS d a ~ de YOlaf/00
da PEC. N!> acordo, Ura
p!QIMelJ colo<ar em vcta,;ão
um projelo de lei que destina
aos prof..- 60% do que
aca~direito~

-

dividas c1e PfKatórlos; mas

q,ie ,aá es:aJonada em~

"llftl!IOS iq,orw,tes 25
Ylllllsda~eolíder

do POT fWolney Queirorl
panldpc,u de um acordo
IXJIII os proff5101'eS do
Norde$te.}lolJVI/ muita

·

pressão de gover:nadores nos
estados, mas os depuLldos s,

das que mals faz oposição

m.intiveram finnes e Votaram<
a favor", disse t.ira.
·

A <'DtaÇão pNM>COO um racha
oo PDT e re.iç6es por pane da
cúpula dom pa!1idQ e de C,rn
GQlD6 otst;l ql!l)J.ta-felra (4). ,
"Há ,m que a vida
e

006 traz SOfl)mas loru!memt

negativas e {!OS coloa gm,,.
desafios. ~ o que sinto, nes,e

ºl\l!ÍJ"nln, ao depârar.,,,. contt
a decisão de patll.' subslantíva
da bancada do l'DT de
apoiar a famigerada PEC

dos i'recátórios, A mim só

pçsição", disse 1!<15 SU11$
ted'es sociais. "'IeÍ1lOS um

segundo lUrtlO, para revener

a decisão e voltãJnJOS ao

rumoceno, Não podfmos
romp,,auar com a ía,sa
e os erros bolsonaristas",
~enlOU Ciro Gomes.
A ,llirecuUva do PDT s,
·c
movimenu para cancelar a
vO!dÇào- mas sem diur o
que v.il com os que 11D1atam
a favor da PEC. E avisou
quir wi tentar desmobilizar
os j,arlatlleniares para que

o texto seja denotado na
votação em segundo wmo.
A~

do P5ll1uma

V. M Cód'IO O., 1-as i . -

HY!J ftAU,'oo KXM 1.0f•5

ao goYffl>O Bolsonaro
na Câmara, também (Q,l
dividida para • VOlaçào
e ronotbuiu de fomia
decisiva para a aprovação
da PEC dos Precatórios. O
líder d.tbancxla, depu~o
Alts.<anélro Molon (PSBRJ), VOlou contra, mas dez
dtputados do partido votoram

a lavor,
Racha lafubérn na bancada
do Pooemos, que t1lnll!

l
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11 deputados. O pamdo

Moro chegou a diier no.
'Jwluer, antes da votaçllo,
que "aumentar o Auxilio
Brasil e o Bol<a Familia é
ótimo". rnas que "'furar o
Teto de Ga.stos, 0l!ln\>llÃr os
juros e a lnfliçào, dar calOO!
em professores, rudo isso é
péssimo".

O PSDB, que tem três precandidatos àPresidí!ncía
que costumam criticar o

govffllO 13olsonaro • João
Dona, Eduan:lo Leia, e Arthur

Vlrgll!o - também fechou
questlo pela aprovação ··
da PF.C dos Precatório;;_
A bancada rucana tem 32
deputados e deSU!, n foram

ra,'Ol'â"'-41 PEC.

Pr@gão El@tr6nlco n t 0 1S/202 1

O mlJntciplo de lta pecu ru M 1r1m • Ma por melo da Secret a ria M unicipal

de SaUde torna pUblico aos interessados que, com base na Lei Federal
n9 t0.520/02 e Decreto Federal 10.024/19, subszd1a ri•mente as
dispostÇõeS da Lei Federal n' 8 .666f93 e suas a lterações postenorM,
fará realizar às 09h3Oman Inove horas e t nnta mmutos) do d ia 17
d e novembro d e 2021, hcna~o na modalidade prea.ão, ~ a forma
e letrónico de n9 015/}0'1, q ue te m por objeto o rea:lstro de preços
p ara contratação d e @mpresa na prestaçlo de serviços de testes e
análises técnicas de amostragem de controle d a quahda de d a .1gua
para o consumo humano, p,ara atender à necess dade da Secretaria
Mumc1p,I de SaUde do Munktp,o de lt.lpecoru M1nm. MA. A p re sente
licitação será rea lizada no sitio WWW l1C1ta1taoecurymlrim çom br. O
edital e seus anexos estão a disposição dos interessados na págin a
ltaeecurumidm ma rov br www llcnaitaoc:curumidm com bc
SACOP no
endereço supra, de 21 a 6 1 feira no horário das 08h00mln {o ito hor.ts)

www
Siitema de Acomoaobamrnto de cont@tarões Púollc,as -

e

às 12h00min {do1e '\Oras), onde poderio ser consultados ou obtidos.
Esclareclmf"ntos adrciona,s, no mesmo endereço e/ou pelo E-mail:

tiçitacaoitacecuru@gma•I com.
ltapecuru M irim

· MA, 29 de outubro de 2021.

Analita de Jesus Castro f-onseu
Secretána M unic!pal de Saúde

anunciou~ st,mana a
filiação <l\> ex-juit Sérgio

mi.resta um caminho: dehrar ":: · Moro - que tem •ltkl
minha pré-aodidatura em
ctíúro de Bolsonaro - para
suspenso aie que a bancada
o pró•imo dia 101>3ra
do roeu p.llti<lo ~vabe sua
dlsputar a l'Itsldê!lda.
inslltlmenm definitivo nas
m3os, que é a <tllaçJo em

PREGÃO ELETRÔNICO N• 016/ 2021
AV,SO OE UOTAÇÀO
O M umdpio de ltc1pecuru Mirim/MA. .11ra11é 1, da Secretána Municipal da Re~iu,
Orçamento e Gestão, toma público para (O(liiKimento dos lnterMSadOS que
re aluuá I.Jota,çJo N mocb hdade Preglo Uern3nko "' 016/2021, ?roamo
A.dmu·ustunvo ni 144/2021, menor oreço ~ 1te -n, oue tem como obseto
a Contra~ç.io de emp,ua esped111iüd& ffll louçio de w kulos com e
sem condutores para atender a demand• das Sectetulas Municipais d e
AdmlnlstuçJo, Pa t rfm6nlo e Recursos Humanos - SfMAPREH e se<:ret11rlas
vinailMS.u. de fduaçJo • SfMED, da Saude • SfMUS, d• Asslst!nda Socl•I
· SEMAS e dai Rece ita, Orç,mento e G.stJo.SEMROG do Munkípio de
tbpKUl'\l•M lrim/MA para o uerd'do de 2021, em atendimento a dem,nda
das Secretarias Municipari de A.dmintStraçjo, Patrimônio e Recursos Hum,nos
- SEMAPREH e secre tarias vinculadas. de EducaçAo · SfMEO, da Saúde · SEMUS.
d.a Assist~nci.l Socia l SE MAS e d.1 Re ce1u1. Orçan-ento eGestJo SEMROG, com
oua de abc-rtu~ dia 16/11/2021, H 09;(Xlh. por meio do Slsterm Ei.t.r6nko
PORTAL OE COMPRAS 00 MUNlcfPK> OE ITAPECURU•MIRIM, Endettç.o
Eletrónko www.lidtait•PKurumirim.com.tw. A LJotacão será regrda pela Lei
n.~ 10.S20/2002, do Decreto Municipal n• 760/2020, Decre1os Munre1pa1s n t.
547/2017 e 548/2017, dos Decre tos Federais nt 7.892/2013 e 10.024/2019, da
l l!t Cotrple mentar n.t 123/2006 a ltera<U pela lei Complementar n• 147/2014,
e, su~an~nll!, da Lei n t 8 666/1993 e su.M a!~ rações O Edital poderá
ser coru.uh.ado gratuitamente e retk'ado duet.amenll! n.a ~la da CamlssJo
Permanente de l icitaçJ o - CPL, no Préd io da Preleitur,1 Mumc1pa~ localllado
t'lól Praç, Gomes de Souu, S/N, Centro, ltapccuru Mirim/MA, CEP N• 6S.48S
000 oo pelo e ma il; li<.it.ai~apecuru@)Jm,1111.U>ffl, de sqund• à $Crt3-feifa, no
horâr,o dl! n:pedierte CS. CPL. CS.s 08:00h ,h 12:00h e <Ms 14:00h às 18:00h, oo
pek> site da Prefe t ura de ltapecuru-M11111'/MA: www.n.apecurum1nm.ma aov.
br/, ou pelo S stema de Acompa nhamento Eletr6'11co de Con1rataç6es Púb-1us SACOP Telefone: (98) 3463-2594. l uci.lno da StMI NUrw!S-Secretário Munbpal
d.a Rece11a, Orçame nto e Gestão. tupecurv-M rlm/~A. 28 de outt.bfo de 2021

VENDO PONTO
COMERCIAL

TODO
MOBILIADO,
LOCALIZADO
NAAV. DOS
FRANCESES Nº
38-8 (PRÓXIMO
AO DETRAN).
ACEITA-SE
VEÍCULO NO
NEGÓCIO.
CONTATO:
(98) 9 8802 7888.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEM BLil A GERAL
EXTRAORDINÁR IA
O SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS DE SAÚDE EM SÃO LUÍS - SINDHOSP/SL, ATRAVtS
DE SEU PRESIDENTE, CONVOCA SEUS FILIADOS, ASSIM
COMO TODA A CATEGORIA ECONÔMICA FORMAOA PELOS OS
ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE
EM SÃO LUÍS, A SE FAZEREM PRESENTES À ASSEMBLl lA GERAL
EXTRAORDINÁRIA, A SE REALIZAR POR MEIO ELETRÔNICO,
ATRAVtS 0 0 APLICATIVO GOOGLE M EET. NO DIA 09/ 11/2021,
TERÇA-FEIRA, ÀS 16:30HS, EM PRIM EIRA CONVOCAÇÃO E, NÃO
HAVENDO QUORUM, ÀS 17:00HS, EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO,
COM A SEGUINTE ORDEM DO DIA: 1) ANÁLISE E DELIBERAÇÃO
DE CONTRAPROPOSTA DE CCT COM O SINTAREMA; 2) OUTROS
ASSUNTOS DE INTERESSE DA CATEGORIA. O LINK DE ACESSO
SERÁ ENVIADO AO E-MAIL DOS ASSOCIADOS EENCAMINHADO
POR MEIO DE WHATSAPP, BEM COMO ESTARÁ DISPONÍVEL NA
SEDE DO SINDICATO PATRONAL, TRINTA MINUTOS ANTES DO
INÍCIO DA ASSEMBLEIA, PODENDO SER SOLICITADA POR MEIO
DO TELEFONE DA ENTIDAOE
SÃO LUÍS, 03 DE NOVEM BRO DE 2021
PEDRO WANDERLEY DE ARAGÃO
PRESIDENTE

