ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ: 05.648.696/0001-80
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº070/2021.
TOMADA DE PREÇOS Nª 02/2021
OBJETO:
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA
EM
OBRAS
EDUCACIONAIS PARA DAR SUPORTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PAR, NO EXERCÍCIO DE 2021.

DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

•

Declaro, que nesta data o A viso de Licitação supracitada, foi publicado no mural da Comissão
Permanente de Licitação localizado na Praça Gomes de Souza, S/N - Centro - Itapecuru Mirim - MA.

ltapecuru Mirim - MA. I 9 de abril de 2021.

ELIAS R ~ M O R A ! S
. Membro da CPL

•

PRAÇA GOMES DE SOUZA, S/N, CENTRO - ITAPECURU MIRIM- MA. CNPJ Nº 05.648.696/0001-80

DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM

Ano 1- Edição N° IX de 2D de Abril de 2021

Mu~iciptt)'

O
de llapecuru-Mrim/MA atra~és de sua
Presidente da CPL, toma público para conhecimento dos
interessados que realizará Licitação na modaüdad& Tornada

de

Preços n" 001/2021,

Processo

Administrativo

n"

043/2021, do tipq menor preço global, que tem como oq&to
a CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA
EM
REALIZAR
ASSIST~IA
TÉCNICA
SOBRE

EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONr AS 005
PROGRAMAS EDUCACIONAIS FEDERAIS • FNDE PARA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO
OE
1TAPECURU-MIR!WMA NO EXERCI CIO DE 2021 em
atendimento a dema1da da Secretaria Munieipai de
Educação com data de abertura dia 11105/2021, às 09:00h.
no Auditório da Prefeitura de llapecuru-Mirim/MA, localizado

na Praça Gomes da Souza, S/N, Centro, CEP n"
65.485-000, lt.apecuru-Mirim/MA.. A Licitação será regida
pela Lei Federal nº &666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações; Lei Complementar n" 123, de 1 ◄ de dezembro
~ e demais normas pertinent1H à QSJ)4ilcie. o Edital
pooenli nr .::ansuffado gratuitamente e retinido diretamente
na ~a da ~issão Permanente de Licitação • CPL, no
Préd10 da Praf&Jtura Municipal, localizado na Praça Gomes
de. Souza, 5/N, Centro, ltapecuru-Mirim/MA, ou pelo e-mail;
cplit_apecuruma@gmail.com, de segunda à saxta..feira, no
horãno de expediente da CPL. das 08:00h âs 12:00h e das
1~:~ às 18:~. ou pelo. ~ite da Prefe!lura de Hapeo.JruMinm/MA: www.1tapecurum1nm.ma.gov.br/, ou pelo Sistema
de Acompanhamento Eletrõnico de Contratações Publicas 5..1\COP. Telefone: (98) ~259-4.ltapeo.Jru-MirimlMA. 14
de ~ I de 2021.Leon,ce Maria Barros Amorim Guilhon-

Presw;tenta da GPL.

:J•t.}:)f5'<
O ~unicípio de

ltapeçuru-Mirim/MA,

através

de

~~

ProsidentG da CPL, torna público para conhecimento dos

lnterusaoos que reallZBl'll; Llcllaçao na modalidade Tomada
de Preços n° 002/2021, Processo Administrativo nº
1

~ ~~!~0~ ~MP~·~~~0=0~~
. ..,~

EDUCACIONAIS

PARA

DAR

SUPORTE

À

!tapocUru-MilimlMA.
ou
pelo
e-mail:
cplitapecuruma@gmail.com, de segunda à sexta-feira, no
horario d& expediente da GPL, das 08:00h ás 12:00h e das
14:00h ãs 18:octi, ou paio site da Prefeitura de itapecuruMirim/MA: www.itapecurumirim.ma.gov.br/, oo pe!o Sistema
da Accmpanhamento Elatrõnico de Contrataçoes Publicas SA.COP. Teiefooe: (98) 3463-2594. llapecuru-Mirim'MA. 14
de abril de 2021.Leonice Mana Barros Amorim GuilhonPresidente da GPL

O MunlGipio de llapacuru-~m/MA, através de sua
P~.
toma
público
para conhQcimento dos
interessados que a Licitação na modalidade Pregão
Betrõnico n" 00003/2021, Processo Administrativo rf
046/2021, do tipo registro de preços, que tem como objeto o

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÉNEROS
ALIMENTICIOS PARA A LICITAÇÃO 005 70¾ POR
MODALIDADE DE
ENSINO DO
MUNICÍPIO DE
1T APECURU-MIRIMIMA l".fO EXERCICIO DO ANO LETNO
DE 2021, em atendimento a demanda da Secretaria
Municipal de Educação, com data marcada para o dia
23/04/2021, às 09:00h. fica adiada para o dia 03/05J2021 às
09:00h em Virtude de inconsislêoc:ias no sistema, a mesma
ocorrerâ por meio do Sistema !lelrõnlco COMPRASNETSIASG,
UAIG:
H0807,
Endereço
Efetr6nlco;
WWW çgmpra:,gqy:em.e,r,gajs gpy br/
<btlQ:/tw,yw çomor@§QQY9'Di!'DIOlfi3 goy.b(.f>. A Licitação
ser.à regida pala L&I n" 10.520/2002, Oeaelos Mun)cipais n"
547/2017 e .54Sl2017, Lei Complementar nº 123''2006 e
subsicriartamente, peia L8' nº 8.666/1993 e suas alterações:
O Edital poderá ser consultado gratuitamente e retirado
dir91.amenl& na sala da Comissto Permanente de LicitaçãoCPL. no Prédio da Prefeitura Municipal, localizado na Praça
~ de .Sou2a. sm, Centr<;>, ltapecuru-Mirim/MA, ou pelo
e-mail: cphtapecuruma@gmaü.ccm, de segunda à sextafeira, no horário de expediente da CPL, das 08:00h ãs
12:00h ~ das 1-4:00h às 18:00h. ou peta site da Pn:tfeitura dg

ltapec;uru-Mirirn/MA:

www.ilapecurumirim.ma.gov.br/.

ou

pelo Sistema de Acompanhamenlo Eletrônico de
~ Públicas • SACOP. Telefono: (98) 3463-2594.
=~=~~~lhães - Pregoeira. ltapecuru-Mirim/MA,

if~~NT~~~l~~s ~ P~~RCIC~

2021. em atendimento a demanda da Secretalia
Municipal de Educaçio com data de abertura dia
11/05/2021. às 14:JOh. no Auditório da Preleitura da
ltapecuru-~ localizado na Praça Gomes de Souza

SIN,

Centro, CEP ri' 65.485-000, llapocuru-MirimlMA.

A

~lação S8íâ regida pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de
Junho de 1993 e suas affarações; Lei Compkmentar nº 123,
de 14. de ~ 2006 e demais noonas pertinentes ã

;ra:· ~~~'ta:~~:::o~=!ªe:

Licitação - CPL, r-.o Prédk> da Prefeitura Municipal
localizado na Pf898 Gomes de Souza, SJN, Centro,
'

O Municipio de llaf»CUru-Mirirn'MA, alravâs de sua
~ . toma público para conhecimento dos
m t ~ que a Licilaç.§ro na modatidade Pregão
Eletr6n1GO n° Cl0()().4/2021, Processo Adminislralivo nº

~Ê~tt~

rE~~~O~~;t~~isurJo
ALIMENTÍCIOS PARA
PREPARO DE KITS DE
AUMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO LETIVO OE 2021
DO . MUNJC/PJO
OE
ITAPECURU-MIRIMIMA,
em
atendim9nto a demanda da Secretaria Municipal ~
Educação, com data marec:da para o dia 20/04/202~, às

..,.rim■
[!J

Pl"mltursMu'licipalde.-.
CNPJ: OSJS•l-8.69610001-80
www.itapacurumirim.ma.gov.brldiariOofioall?IC!=16
,.....ol•!Oai

1
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São Luís tem Centro estadual de
assistência pós-Covid a pacientes
No local, o paciente poderá se consultar com especialistas e realizar exames no próprio espaço; Santa Inês. Presidente
Outra e Imperatriz receberão as próximas unidades; meta do Governo é ampliar o serviço em outras regiões do estado
f'St.a

N

lt'rça-feira, 2ú,fornm

iniciado,; os; trabalhos da
Rt.,it•( :uidar. umd.Jlt'X1ilo,
calizadu no HospitJ.l Dr.

•

CarlosMadeirafHC:\11,emSJ.olrns,
destinado a paciente<; e familia<; de
renipt'mdo~ da Covirl-19, que- sintam nece~sidade de a.">..o:;istencia médica ap6s ter tido a t1nença. O secrelário de E.,tado da Saúdr, Carlos I u!a,
\,i$itOl1 a~ instalações na manhl de
or.tem, quantio foi w. ali1..ada a ina11guração do espa~·o. Até o fim dl:'sta

semana, o serviço tambPm e~tará
dlsponive! em unidades da rede~-

tadua) de saúde <'m 5arna lnés, Pt'f.'·
sidente nutra e lmperatri:t~
"Funcionará a pnndpto em policlinka'>. aqui em Sii.o r.uís, Presidente
f)utr·'c:L Sanla Inês, Imperatriz e depois vamos ampliar vara outras poiiclinic-<6 do e.stado, tJ.mbémnointeno~. para que agente po:.._...a teres&l
rede de .i.tenção ao paciente que se
curou da Covid-19 e tamMm ao familiar''. ressaltou o ~ecmário, que
falou 3'..ibre intenção da ':iecretariade
f:;rudoJaSdtu.Jc !SES; &npliar a11~dc
no Maranhão
Em São Luí-:, o servi(o comará
com quarrv 5alas para Lonsultórios,
sendo duas parJ.,-ncndirncntos~·línit.:ns gi:rar.- t•,iutra, duas na...,demais
l'SJwcialidad,•s, além de <;a!a dl' co•
lt>t-?. e sala de triag:C'm. O paciente,
apô~ <> ,:onsului. po.Jer.:í faz.er l.J...<; exame:- na prôpria unidade- de saude.
St:rfuJ oferPCldas c,:msulras em Ca1diologia, :-:eurologia. Pneumologia,

Endocrinolog1a e Psiquiatria, além
de atendimento mulciprofüsional
com nULriciornsta, fonoaudiólogo e
fisioterapeuta O serviço funcionará
das8h às 12h e das l4h às 18h, com
agendamentos de consultas através,
df; Di·>qut $aúdc, pelo td1.:fone (913)

CENTRO l\/11.!NICIPAI.
Na segunda-felrll, 19, a

Prefeitura de São Ulfs
inai.,gi,mu ll1l de Centro de
Refetêncla l'ós<avid, na
unidade Mista do BeQuimão.
o local também t.râ, apartir
de apa, o a11!!1ál!llel1tD dos
pacientes que ficaram com
sequelas d ~ da

3190-9091

Carlos Lula frisou que o atendimenro será uma rede (ümp!eta
dt: cuidado~. "É importante 4tH.: a
gente fa]1; Ja Rede Cuidar, e de
fatú o 'itT-.:içn Vdi funcionar cr,mo
uma rede, nàu é um local onde
voe{: vai i.:: ~ü tl'm urn tratamento,

in~ pelo coronavlrus,
oom eQUil)e médica
multidisciplinar em que ser.lo

del!!ctados e traladcsos
síntnmas maiS persistentes e
que afetam o dia adia do
paciente mesmoapás o fim
da infecção. o Centro vai
funcionar anexo à Unidade

na vcrdad1..', a gente tstá dando
pacicritl' qm· Sl' Cllfd
da Covid-19, ma.., que fica u1m sequela-:, fica cnm prúblcma l' tdmdlf:nt,:ãti ;m

bem a famfüa des~e paciente. Por

Mista do Bequlmão e conta
oom os serviços de

ie>sn. remm: éJmhul::.tório com u1r~üologista. com p:-iquiatr..i. com
pnt'umolo~~i~ta n p?.cit'ntt• vai
pa::~a.i ptH e~,;e.,; e,;pedaíiddde-;,
pafo~er i.'ni.-0minhad(J, indu~ive,

atendimentos. Não prer-i.&1nll1!a{llém
fic;u de~.perndo. todosaquel;.>5que
precisarem do atendimento serão
atendidos, tt'H"mm. dois números
para agendamentos das consultas
e teremos o agendamento presen•
eia!, ou seja, a população toda df!
Grande llha, ou de algum inte1ior,
que nec-essitar vir à Sào Luís, será
aleridido pelo ambulatório da Rede
Cuidar", explicou o gestor.

para fisioter:ipia, para a gente ir
parn outra reabilitação, é uma
rede", afirmou.
Edilson Medeiro~, diretor do
BCM, pm;pnte à inaugura(àO da
Hede Cuidar, ressaltou que a intencâodt'SSf.' atl'ndimemo éctinünuiro
~úmero de patologias que podem
advir daque!C'S pacientes qur tweram i:mid, "O fluxo ém11ico simples,
eslabe!C'c1do denrro das unidades da
wde do estado. F.os parientesque jã

Chepdatanlia
Uma estudante que não quis se iden•
titkar, rnntou que o tio de 60 anos.
com quem mora. sofreu muito para

estiverarn nessas unidades, serão referendado.~ para 2. nossa rede de

conseguir um arendimento pó5covi.d na.cidadt>. "São S-í.'quelns nmtoras. sequelas na tala. ele não con..;egue se i~xpressar din•ilo, não
rnnsegue maü, escre, er, não const:gueseveslir. Agente vai t:0ntinuar
em tratamento, fazer fisioterapia e
a gimtt' Leve que custear tudo Jo
nos.so próprio bolso", destacou.
Para ela. a RedeCuidar\·ai ajudar
muita<; pe$.Stias quet~tãu prt"t..i:,a.ndn
agora. mas outr1.1s pessoas t<unbéni
precisa.rarn antes. O tio dela desen·
volvrn - enquanto estava ,:om a
C..o\id-19. mesmo sendo quascas':iintomátiw - a síndrome dl' (juil •
1

lain-Rané. umadoençararaquenão
reg,~lra menos de l5 mil c-a~os por

ano, no Brasil. Adescoberta da relação e11trea síndrorm•e acovid só vieram depois. Em um artigo publicado no periúdic:o dentí!ko, Ncw
England Journal of Medicin<.:,
dnco t:asos da síndrome de Uuil•
lain-Barré foram associado~ à
(O\·id-19. aµoiancJoaligação entrt'
o viru,; e as compfü:ayàe'>
Eh:. friscu que, na ocasião da
dt>ença. seu tio pnx:isou esperar na

•

•

ESTADO OOMARANHÃO
PREFEITUAAIWNIC!f'M. OE tTAPlC:UlW MIRN
CHPJ: ff.Mt.tNIOOOt.-0

AVISO DE ADIAMENTO DE PREGÃO ELETRÔNICO W' 00004/2021

o Município de 1tapecuru•Minm/MA. atravM de sua Pregoeira, toma

O Murncip,o de !tapecuru-Mirim/MA, através de sua Pregoeira, lama

público para conhecimento dos interessados que a Ucltaçao na
modalidade Pregão EletrontCO ~ 0000312021, Processo Administrativo
r-! 046/2021, do tipo reglstrn de preços. que tem corno ob_teto o
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTICJOS PARA A UC1TAÇÃO DOS 70% POR MODALIDADE
DE ENSINO DO MUMCIPIO DE lTAPECURU-MIRIM/MA NO
EXERCÍCIO DO ANO LETIVO OE 2021, em atendimento a demanda
cta Secretana Municipal de Educação, com data marcada para o dia
2310412021 ás 09:00h. fica adiada para o dia 03/05/2021 ás 09:00h em
virtude de inconsistências no sistema. a mesma ocorrera por meio do
Slatfflla Eletrónico COMPRASNET~ SIASG, UASG: 180807,
Enditr4tÇO
Eletrônico:
www.comprasgovemamenta1s.gov.br!,
A
L1Cllação seré: regida pela Lei nO 10.520/2002, Decretos Munlelpals n"
54712017 e 548/2017. Lei Complementar n~ 123/2006 e,
subSidianamente, pela Lel n" 8.66611993 e suas alterações. O Edrtal
poderá ser consultado gratuitamente e retirado diretamente na sala <la
Comissão Permanente de Licitação - CPL, no PrédiO da Prefeitura
Municipal, locatczado na Praça Gomes de souza. S/N. Centro,
ltapecun.1-M1rimtMA ou pelo e-mail: cphtapeeuruma@gmaU.com, de
&&gonda â sexta-fe1ra, no hOrano de expediente da CPL, das 08:00h às
12:00h e das 14'00h as 18:00h, ou pelo site da Prefeitura de
ltapecuru-Mlrim!MA: www.Jtapecurumllim.ma.gov.brl. ou pelO Sistema
óe Acompanhamento Eletrõn1co de Contratações Pública& - SACOP
Telefone: (98) 3463-2594. Débora Otweira Magalhães - Pregoelfil
!tapecuru--Mirim:MA, 12 de abril de 2021.

público para conhecimento dos interessados que a Licitação na
modalidade Pregão Eletrônico nº 0000412021, ProcessoAdmmrstrattvo
~ 045/2021, do tipo registro de preços. que tem como objelo o
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUlSIÇÃO DE GÊNEROS
ALJMENTICIOS PARA PREPARO DE KITS DE AUMENTAÇÃO
ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2021 DO MUNICÍPIO OE
!TAPECURU-MIRIMIMA, em atendimento a demanda da Secretaria
Municipal de Educação, com data marcada para o dia 20/04,'2021. às
09·0Qh_ fica adíada para o dia 05/05/2021 às 09:00h em virtude de
incons1s!êoc1as no sistema. a mesma ocorrera por meio do Sistema
Eleb"õmco COMPRASNET- SIASG, UASG: 980807. Endereço
Eleb"ómco. www comprasgovemamentais.gov.brl. A Licitação serâ
regida pela Lei n9 10.52012002, Decretos Munit1pa1s n~ 54712017 e
548/2017, Lei Complementar n9 12312006 e. subs1d1ariarnente, pela Lei
nº 8.66611993 e suas alterações. O Edital poderá ser consultado
graru1tamente e retirado diretamente na sala da ComlSSão Permanente
de licitação - CPL, no Prédio da Prefeitura Municipal. localizado na
Praça Gomes de Souza, 5/N, Centro. 1tapecuru.M1rim!MA. ou pelo
e-mail- cplitapecuruma@gmai!.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 llapecuru-M!rim!MA.
www.rtapecuruminm.ma.gov.brl, ou pelo Sistema de Acompanhamento
Eletrônico de Contratações Publicas - SACOP Teiefone: (98)
3463-2594
Débora
Oliveira
Magalhães
Pregoeira.
Jtapecuru-Mirim/MA, 14 de abril de 2021
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ESTAOO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURO MIRIM
CHP-.1 0$M8fffltl001.aG

ore-.- •PO!oàs làmllias

enlutadas e que necessitem
de ass~ o local
fUncionará de segunda-feira a
5el1ta-feira, dasSh às 12h e
das 14h às 18h e al!!nderá
pacientes de 11:Jdas as faixas
etírias. Para ter acesso aos
serviços, o pacie1!e ~ ir
até aunidade e se dirigir a
um dos quatro guichês pará

agc:nf1' náok•vf~ Nfü,tinhawmOl'l>•

QUel!OSSa ~seu

perar n go\'ernti inau~urar, J.<; pe,;-

al!!rdimentn.Nocentro

:;1do fdto 1müto ante:,. Nó.-:, da íanúlia, 1.lvemos qur. ,unparnr, mas t'U
i11wg:ino que isso [:-e rderindo a Rede
Crndar! t' uma 01i-.;:muito bo;_--1 para
quem ~tá rendo Sl"tJtlt'la agora, m11-~
a ~telenãv. foicofüiiatado no anu pas-

CNPJ:H.. . .--..0001.aG

AVISO DE ADIAMENTO DE PREGÃO ELETRÔNICO NO 00003/2021

*

procurou muito essa questão de ter
um lugar de amparo. no momento
cm que a gente estava pwcisando,

"ºª-~ nüo espt'r,.un. ,s~o dfJVt;ria Ler

S!ITAOO 00 MAAANHÃO
PREFeT\IRA M\IN!Cu>AL Df: ffAPeCURU MIRIM

EHADO 00 MAAANMÃO
PREFEITURA MUNICtPAi. OE tTAPlCORU MIRIN
CNPJ:OO..SU.U81000140

filaparamn.~1t1iu um leito_ ~Agenrt•

PSÍQuiatrla,ne,,ralogja,
fisioterapia, nutrtçào, médico
del!!rapiaslnl!!grativas,
pediatria, pslCOIOgia, l!!rapia
OQJl)acional, c.anlíologla,
pneumologia e assislêncla
social A IJ1idade tamlJém vai

também funcionar.l uma
unidade da ~ r de
Maro,ção de Consultas
{Cemar() paa agilizar a
man:ação de exames e
procedimentos, caso seja
lle<ESSário.

,;ndo", de--.,abafou.•

ESTADO DO MARANHÃO PREFElTURA MUNICIPAL OE JOÃO
LISBOA {MA) CHAMADA PIJBUCA Ir 00112021 A Prefeitura
Municipal d& João Lisboa - MA. por meio da Secretaria Municipal de
Educaçao, toma aos intefessados que a data da sessão poblica -de
abertura e JUigamento do certame em epigrnfe fora redesignada para o
dJa 07.05.2021 às 08:00 h-&. Todas as demats regras pertinentes. à
CHAMADA PUBLICA permanecem inalteradas. OAVISON SORMAM
ALMEIDA ALVES- SECRETÁRIO MUNICIPAL OE EDUCAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO
LISBOA (MA) PREGÃO ELETRÔNICO n° 009/2021 AVISO DE
REDESIGNAÇÃO OBJETO: Contratação de emoresa para a
prestação de seMÇos de llcenciamento e locação de software, com
imp!antação, integração de dados, treínamento presancial,

testes e

Mtl'Viços de manutenção e suporte técnico presencial especiafizado no
fornecimento de plataforma cognitiva de gestao do conhecimento
escola,, com módulo de aula não presencial, com di$ponib!Udade de
appcaüvos e serv-iços de implanta~ e capacitação de rooltipflcadores,
COOIGO UASG: 91080t. O Pregoe,o da P""91tufa Municipal de João
lisboa - MA toma púbf1CO aos interessados que a data da sessão
pública de abertura e julgamento do certame em epígrafe fora
redesignada para o dia 07.05,2021 à!¼ 10:00 hs. As demais condições

\

OM~~:: ===:1!:a'!td~E~~~rr:=:.: CPL, J OM~~: ~::;;:::°a:!:t:Es~:::=: CPL, :::~~:Ni~~ru:: J:~~~~,:anecem inalteradas.
toma p>".Jbhco para conheCHTiento dos interessados que reanzará
Licitação na modalidade Tomada de Preços nª 001/2021. Processo
Admmistrativo o" 043/2021. do tipo menor p1eço 910bal, que tem como
objelo a CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECJAUZAOA EM
REALIZAR ASSISTI::NCIA Tf::CNlCA SOBRE EXECUÇÃO E
PRESTAÇÃO OE CONTAS DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS

torna público para conhecimento dos i n l e ~ que realizará
Licitação na modalidade Tomada de Preços n°" 002/2021, Processo
Aam!nistratlvo n" 070/2021, do tipo menor preço global, que tem como
objeto a CONTRATAÇÃO OE EMPRESA ESPECIAUZADA EM OBRAS
EDUCACIONAIS PARA DAR SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL
OE EDUCAÇÃO. NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES 00 PAR. NO
EXER.CICIO OE ,021, em atendimento a demanda da Secretana
Municipal de Educação com dal.3 de abertura dla 11105,12021. ás
14:30h. no Audltóno da Prefeitura de ttapecurú-MirtmlMA, local!Zado na
Praça Gomes de souza, S/N. centro, CEP 00 65.485-000.
Jtapec.uru-Mirim/MA. A Licitação será regida pela Lei Federai n" 8.666.
de 21 de funho de 1ft93 e suas alterações; Lei Complementar n° l23,
de 14 de dezembro 2006 e demais nonnas pertinentes à espécie. o
Edital poderá aer consultadO gratuitamente e retirado diretamente na
sala da Comis$ão Permanente de Liçítaç4io - CPL. no Pr6di0 da
Prefeitura Mumcipal. localizado na Praça Gomes de souza, StN.
Centro,
ltapecuru-Mirim/MA,
ou
pelo
e-mail:

FEDERAIS - FNDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DE ITAPECURU-MIRIMIMA NO EXERClCIO OE 2021, em atendimento
a demanda da Secretana Municipal de Educação com data de aberttlra
dia 11/05/2021, ás 09 00h
no Auditório da Prefe!lura de
llapecuru-Mirim!MA. ioc:allZ&do na Pr~a Gomes de Souza SJN.
Centro. CEP n" 65-48fKIOO, !tapecun,-MIMIIMA, A Licitaç.ão será
regida peta Lei Federal nO 8 666. de 21 de JUOhó de 1993 e suas
alterações: Lei Comp!ementar nG 123, de 14 de dezembro 2006 e
demais normas pertmeotes à npé<:1e, O Edital podera ser coosulta<t<t
gratuitamente e relirddo difetamente 11a sala da Comissão Permanente
de ucrtação - CPL, no Prédio da Prefeitura Munlcipa!_ k>CAltZ:ado na
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A Prefeitura Municipal de Maracaçume. toma publico a todos os
interessad0$ que a CHAMADA. PÚBUCA 001/2020 ~AqUISição de
géneros a11menuc1os da agrictJltura famftlar do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. para atender ao para atendimento do$
Aluooo: da Rede Publica Municipal de EMino do Murucipio de
Maracaçume

www.itapecurummm.ma.gov.bff, ou pelo Sistema de Acompanhamento

Eletrônico de Contratações P(~hcas , - SACOP. Telefone: {98)
~~2594 lt'.1Pecu'.u-MlrimiMA. 14 de abril de 2021.Leomce Maria/
~ I U S Amonm Gwlhon-- Presidente cta CPL.
✓
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PRORROGADA conforme descNção abaixo·
Entrega dos- Envelopes: Até as H horas do dia 30/0412021 (horário
loca!)
Abertura dos Envelopes: Dia 03/0512021. âs 10 horas (horário local)

:=s;~:=;~.r~:~~~~~-:::;=.;=.~

ttapecuru-Mrnm,'MA. 1

34-53-2594 .ltapecuru-MinmtMA. 14 de abr1I de 20 2 1.Leonice Maria
Barros A.-norim Gul!hon- Pres.íóente da CPL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aviso de p:oo-ogoçllo Chamada pObllca n" 001/2021

Rnultado Parcial: dia 05/05/2021
RllCUrsos: 06/05/2021 a 14105/2021

Coo11arraz6": 17/05/2021 a25l05/2021

1/

Resultado dos Recursos. 21/05/2021
Resultado Final. 26/05/2021
Assmatura do Contrato: a partir do dia 28105/2021
Obs.: A Concessão de mawr prazo para os interessados prepararem
~us projetos de venda. conforme comunieado áa secretaria Municipal
de Educação

D.O. PUBLICAÇÔES DE TERCEIROS

SEGUNDA - FEIRA, 26 - ABRIL - 2021

1993 e suas alterações; Lei Compkmcntar nº 123, de 14 de dezcmhro 2006 e demais normas pertinentes à espécie. O Edital poderá ser
consultado gratuitamente e retirado diretamente na sala da Comissão
Pem1anente de Licitação - CPL, no Prédio da Prefeitura Municipal,
localizado na Praça Gomes de Souza, S/N. Centro, ltapecuru-Mirimi
MA, ou pelo e-mail: cp1itapecurnma@.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 Itapccuru-Mirim/
MA: W\vW.itapecurumirim.ma.gov.brí, ou pelo Sistema de Acompanhamento Eletrônico de Contratações Públicas - SACOP. Telefone:
(98) 3463-2594. Itapecuru-Mirim/MA. 14 de ah1il de 2021. Lconicc
Maria Barros Amorim Guilhon Presidente da CPL
(/
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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 AVISO DE LICITAÇÀ())\\
Município de ltapecurn-MirinvMA, através de sua Presidente da
toma público para conhecimento dos interessados que realizará Licitação
na modalidade Tomada de Preços n" 002/2021, Processo Administrativo nº
070/2021, do tipo menor preço global. que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS EDUCACIONAIS
PARA DAR SUPORTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PAR, NO EXERCÍCIO DE 2021, .:m atendimento a demanda da Secretaria Municipal de
Educação com data de abertura dia llí05/2021, às 14:30h. no Auditório da
Prefeitura de ltapecurn-Mirim/l'vlA, localizado na Praça Gomes de Souza,
S:N. Cenn·o, CEP n" 65.485-000. Itapecurn-MirinvMA. A Licitação será
regida pela Lei Federal n'' 8.666. de 21 de junho de 1993 e sm~ alterações:
Lei Complementar nº 123. de 14 de de7..embro 2006 e demais nom1as pertinentes à espt..\:ie. O Edital poderá ser consultado gratuitamente e retirddo
diretamente na sala da Comissão Pennanente de Licitação - CPL, no Prédio
da Prefeitura Municipal. localizado na Prnça Gomes de Soll7.a, S/N. Centro,
Itapecurn-Mirim/'tl-1A, ou pelo e-mail: cplitapecurnmwíi,;gmail.com, de se!:,'l.111da à scxta-foim., no horário de expediente da CPL, das 08:00h às 12:00h
e das 14:00b às 18:00h, ou pelo site da Prefeitura de Itapecurn-Mirim/l'v1A:
www.itapecurnmirim.ma.gov.br/. ou pelo Si,tema de Acompanhamento
Eletrônico de Contratações Públicas - SACOP. Telefone: (98) 34632594. Itapecuru-Mirim/MA, 14 de abril de 2021. Leonice Maria
ros Amorim Guilhon Presidente da CPL
_
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\ \ PREFEITITRAMUNICIPALDE l\lARANHAOZINHO- MA
PREGA.O ELETRÔNICO Nº 011/2021.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2021. AVISO DE UCITAÇAO ARP. PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 011/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
O19/2021. A Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, por meio de
sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -- CPL. toma
público que realizará licitação na modalidade Pregão sob a forma
Eletrônica, nº 011/2021, pelo sistema de REGISTRO DE PREÇOS
do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, no modo de disputa ABERTO,
cujo objeto para eventuais aquisições de de um equipamento. analisador hematológico sdh-20. sob a forma eletrônica, do tipo Menor
Preço Item. Data da disputa: dia 07 de maio de 2021 às 14:00 min horário de Brasília. 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 Central de Licitação de
2ª a 6ª feira das 08h00min às 12h00min, onde poderá ser consultado e/
ou obtido gratuitamente em mídia removível (pcndrive ou cd), adquirido
de fonna tisica (em papel) mediante ao recolhimento da imp<,rtância de
RS 50,00 (cinquenta reais) através de DAM (documento de arrecadação municipal). pelo portal da transparência do município: https://www.
maranhaozinho.ma.gov.br/ ou no Portal de Compra5 do Governo Federal - \vwv.-·.comprasgovcrnamentais.gov.br. Esclarecimentos adicionais
deverão ser protocolados na Comissão Centml de Licitação. no horário
de expediente ou por e-mail, no endereço eletrônico: licitação.maranhaozinho(0gmail.com. Maranhãozinho - MA, 22 de abril de 2021 . Carlos
Augusto de Araújo Lira Júnior. Pregoeiro do município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA- MA-RESULTDAO DE JULGAMENTO. PROCESSO N." 505/2020 MATINHAJ.VIA REF. TOMADA DE PREÇO Nº 09/2020 - CPL
.OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de
obras de conclusão de poço artesiano no Povoado Preguiças II no município de Matinha/MA. A Prefeitura Municipal de Matinha, através de sua Comissão Permanente de Licitação - CPL toma público o
resultado da licitação na modalidade Tomada de Preço nº 09/2020CPL- MA.TINHA/MA, onde foi declarada classificada e vencedora
da licitação a empresa PESE- Perfurações de Poços e Serviços LTDA, por ter apresentado Proposta em conformidade com o Fdital e
em segundo lugar A3 CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI.
Matinha (MA). l 9 de abril de 2021. Pâme/la Amaral Pinto Presidente da CPL - Malinha -MA.
RESULTDAO DE JULGA,'\'lENTO. PROCESSO N.º 672/2020MATINHA/MA REF. TOMADA DE PREÇO Nº 10/2020 - CPL.
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos
obras de implantação de sistema de abastecimento de água nos Povoados Jacarecuara e Palestina, no município de Matinha/MA. A Prefeitura
Municipal de Matinha, através de sua Comissão Pcm1anente de Licitação - CPL torna público o resultado da licitação na modalidade Tomada
de Preço nº 10/2020-CPL- MA.TINHA/MA. onde foi declarada classificada e vencedora da licitação em primeiro lugar a empresa A.3 CONSTRUÇÕES E ENGKNHARIA EIRELI por ter apresentado Proposta
em conformidade com o Edital e em segundo lugar PESE- Perfurações
de Poços e Serviços - LTDA. Matinha(MAJ. 19 de abril de 2021. Pâme//a Amaral Pinto Presidente da CPL - Ma tinha - MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO
MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 02/2021. A Prefeitura Municipal de Nova Olimla/Ma, CNPJ: Ol.612.625/0001-77, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na
modalidade Tomada de Preço n.º 02/2021, objetivando a Contratação de
empresa especializada em execução de recuperação de estradas vicinais
no município de Nova Olinda MA, nos tem1os da Lei 8.666/93 e demais
alterações. a realizar-se no dia 13/05/2021 às 08:30 horas. LOCAL DE
REALIZAÇÃO: Rua do SESP s/n Centro Nova Olinda MA, onde poderão consultar o edital e seus anexos 1,,1ratuitamente, em horário comercial
das 08:00h às 12:00hs ou no email cplnovaolindadornaranhao@outlook.
com. Nova Olinda do Maranhão/MA, 20 de Abril de 2021. ELY SILVA
UNHARES - Secretaria de Administração.
AVISO DE LICITAÇAO TOMADA DE PREÇO N.º 03/2021. A
Prefeitura Municipal de Nova Olinda/Ma, CNPJ: Ol.612.625/000177, toma público para conhecimento dos interessados que realizará
licita,;:ão na modalidade Tomada de Preço n.º 03/2021. objetivando a
Contratação de empresa especializada em execução de recapeamento
asfáltica no município de Nova Olinda MA, nos tennos da Lei 8.666/93
e demais alterações, a realizar-se no dia 13/05/2021 às 11 :00 horas. LOCAL DE REALIZAÇÃO: Rua do SESP s/n Centro Nova Olinda MA,
onde poderão consultar o edital e seus anexos gratuium1ente, em horá1io
comercial das 08:00h às 12:00hs ou no email cplnovaolindadomaranhao@outlook.com. Nova Olinda do Maranhão/MA, 20 de Abril de
2021. ELY SILVA UNHARES -Secretaria de Administração.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRPN.º012/2021
A Prefeitura Municipal de Nova Olinda/MA, CNPJ: Ol .6 l 2.625/000177, toma público para conhecimento do~ interessados que realizará
licitação na modalidade Pregão Presencial sob a fórma de registro
de preço n.º 012/2021,, processo cujo objeto é contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de Pontes
no Município de Nova Olinda do Maranhão l\1A, na fom1a da Lei nº
10.520102. no decreto n'' 3.555/00, lei complementar 123/06. aplicandose subsidiariamente, no que couberem as disposições da Lei nº 8.666/93,

