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Institui a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de
Contratos, firmados pela Prefeitura Municipal de Arame,
Maranhão, através da Secretaria Municipal de Saúde.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas
atribuições legais que lhe confere, considereindo o dever da
Administração Pública de acompanhar e fiscalizar a execução
dos contratos por ela firmados, consoante dispõe o inciso III do
artigo 58 e art. 67 da Lei Federal n" 8.666/93,

RESOLVE:

Art. 1° - Instituir a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização de Contratos firmados pela Prefeitiura Municipal
de Arame, através da Unidade Gestora Secretaria Municipal
de Saúde, Unidades Orçamentárias Fundo Municipal de Saúde
e Secretaria Municipal de Saúde, a fim de promover o
acompanhamento, controle e fiscalização dos contratos

administrativos celebrados, visando assegurar a execução do
objeto contratado e o respeito às normas vigentes.

Art. 28 ■ Designar os servidores, Gilmara de Paula Freitas, CPF:
628.504.073-72, Cargo: Diretora de Divisão de Apoio
Administrativo, Matrícula: 1761-2, Joice Maiara dos Reis
Oliveira. CPF: 025.910.123-00, Cargo: Coordenadora de
Programas, Matrícula: 608709-6, Brenda Barbosa da Silva,
CPF: 611.150.943-86, Cargo: Farmacêutica, Matrícula: 4045-1 e
Raimundo Railton Paiva Vieira, CPF: 002.614.523-55, Cargo:
Diretor de Divisão de Apoio Administrativo, Matrícula:
196343-8, para atuarem em conjunto ou separadamente, nos
casos de eventuais impedimentos, no acompanhamento e
fiscalização dos contratos firmados pela Secretaria Municipal
de Saúde, em conformidade com as especificações técnicas e
quantitativos constantes dos Termos de Referência, Projetos
Básicos, Editais e das Propostas Vencedoras e demais
documentos constantes nos Processos Administrativos de

origem.
Art. 30 - As principais atribuições da Comissão de
Acompanhamento e Fisceilizaçâo de Contratos são:
I. Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento de todas as
obrigações contratuais do contratante e da contratada;
II. Assegurar a regularidade do fluxo de informações entre o
Contratante e a Contratada, assim como entre todas as áreeis

diretamente envolvidas na execução do Contrato,-
III. Verificar os recursos materiais e humanos, quando for o
caso, empregados na execução dos contratos;
IV. Verificar se a forma de execução do objeto está de acordo
com o disposto no Termo de Referência, no Edital, no
instrumento contratual e demais normativos estabelecidos;
V. Acompanhar os saldos do Contrato e manter constante
contato com a contratada de modo a promover a interlocução
operacional;

VI. Comunicar ao superior hierárquico as ocorrências de
cumprimento e de descumprimento do objeto, podendo propor
medidas que melhorem a execução do Contrato, encaminhando
para providências que ultrapassem a sua competência;
VII. Promover os registros de todas as ocorrências e manter
comunicação com a Unidade de Contratos, visando o bom
andamento da execução contratual;
VIII. Atestar, em documento hábil, o fornecimento de materiais,
bens e serviços, após conferência prévia do objeto contratado,
excetuando-se os objetos contratuais que por suas
características ou especificidades, tenham designações
próprias;
IX. Solicitar a prorrogação do prazo de vigência contratual, se
for o caso, manifestando-se acerca da necessidade e da
qualidade de execução do contrato;
X. Executar todas as atribuições específicas descritas no
instrumento contratual;

XI. Paralisar a execução do contrato mediante

descumprimentos pela contratada ou riscos para a
Administração;

XII. Sugerir aplicações de penalidades cabíveis em cada caso,
encaminhando ao superior hierárquico,-
XIII. Solicitar à Unidade de Gestão de Contratos os ajustes
contratuais pertinentes, acompanhados das devidas
comprovações e justificativas necessárias.

Art. 4° - Para fins de acompanhamento, fiscalização e
recebimento provisório e definitivo dos objetos pactuados, a
Comissão deverá elaborar Termo de Vistoria, Termo de

Recebimento Provisório, Termo de Recebimento Definitivo e

outros instrumentos congêneres.
Art. 58 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 03 de janeiro de 2022, revogando-se
as disposições contrárias.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ARAME-MARANHÃO,
EM 27 DE JANEIRO DE 2022.

Lázaro Ruben Garcia Matias

Secretário Municipal de Saúde

Publicado por: EUZÉBIO TORRES SOUSA
Código identificador: fb91bc398e4625357fe8b390558b5369

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

EXTRATO DE ADITIVO

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N»

021/2022 - SEMED. PARTES: Secretaria Municipal de

Educação, e a empresa REPLETA DISTRIBUIDORA LTDA,
inscrita no CNPJ N" 26.689.426/0001-98. DO REEQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO: As partes acordam pelo acréscimo
no custo do item n® 22/23 e 26/27 do contrato, passando para o
seguinte valor: Item 22/23 "CARNE BOVINA MOÍDA DE l^" DE
R$ 20,70 (vinte reais e setenta centavos) para R$ 40,00

(quarenta reais). Item 26/27 "CARNE DE FRANGO TIPO PEITO
CONGELADO" de R$ 11,99 (onze reais e noventa e nove

centavos) para R$ 17,31 (dezessete reais e trinta e um

centavos); O valor total do contrato após aditivo de reequilíbrio
será de R$ 830.755,52 (oitocentos e trinta mil e setecentos e
cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e dois centavos). DATA DE
INÍCIOS DOS EFEITOS: As partes pactuam que o valor
reequilibrado passa a ser praticado a partir da assinatura do
presente aditivo. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: É
fundamentado no art. 65, inciso II, "d", da Lei 8666/93 e

alterações. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
12.361.0086.2060.3.3.90.30.00.00. DA RATIFICAÇÃO: As
demais cláusulas do contrato original ficam inalteradas e
ratificadas pelo presente Termo Aditivo. DO FORO: Comarca de
Balsas/MA. DATA DA ASSINATURA: 27 de janeiro de 2022.
ASSINATURAS: Celso Henrique Rodrigues Borgneth
(Contratante) e Sávio Barbosa de Sousa (Contratada).

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: b3ce82ba458f766cfle7fal30298493e

EXTRATO DE CONTRATO

RESENHA DO CONTRATO NQ 073/2022 - SEFIN. Referente ao

Pregão Eletrônico N® 25/2021. PARTES: Secretaria Municipal
de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária e a empresa A R
DE ABREU LTDA, inscrita no CNPJ n^ 10.464.744/0001-10.
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Resenha do Contrato ns 17/2022 - SESAU. Referente ao Pregão Presencial SRP 20/2020.
PARTES: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde e a empresa R C
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nS 18.891.094/0001-
00. OBJETO: O presente contrato tem por abjeto a Contratação de empresa para realização
de serviços com troca de peças para manutenção em equipamentos de informática,
visando atender a grande demanda da Secretaria Municipal de Saúde e suas unidades de
exerdcio do município de Balsas/MA. DO FUNDAMENTO LEGAL; Este contrato tem como
amparo legal a licitação na modalidade Pregão Presencial N* 20/2020 - CPL. e rege-se pelas
disposições expressas na Lei n^ 8.666/1993 e suas alterações posteriores e pelos preceitos
de direito público. A proposta de preços apresentada passa-a integrar este contrato. DO
VALOR CONTRATUAL; Pelos serviços ora contratado, a contratante pagará à contratada o
valor total de R$ 35.390,50 (trinta e cinco mil e trezentos e noventa reais e cinqüenta
centavos). DOTAÇAO ORÇAMENTARIA: 10.122.0D71.2-038.3.3.90.39.00.00; 10.301.0072.2-
045.3.3.90.39.00.00; 10.301.0072.2-047.3.3.90.39.00.00. DA VIGÊNCIA: O Presente contrato
Inidar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro de 2022. DO
FORO: Comarca de Balsas, Estado do Maranhão. DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de
2022. ASSINATURAS; Raylson Felix Barros (Contratante) e Elicarlos Gonçalves Da Costa
(Contratada).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Resenha do Primeiro Termo Aditivo do Contrato ns 021/2022 - SEMED. PARTES: Secretaria
Municipal de Educação, e a empresa REPLETA DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ N°
26.689.426/0001-98. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO: As partes acordam pelo
acrésdmo rio custo do Item n° 22/23 e 26/27 do contrato, passando para o seguinte valor:
Item 22/23 "CARNE BOVINA MOfDA DE 13° DE RS 20,70 (vinte reais e setenta centavos)
para RS 40,00 (quarenta reais). Item 26/27 "CARNE DE FRANGO TIPO PEITO CONGELADO"
de R$ 11,99 (onze reais e noventa e nove centavos) para R$ 17,31 (dezessete reais e trinta
e um centavos); O valor total do contrato após aditivo de reequilíbrío será de RS
830.755,52 (oitocentos e trinta mi) e setecentos e cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e
dois centavos). DATA DE INÍCIOS DOS EFEITOS: As partes pactuam que o valor reequilibrado
passa a ser praticado a partir da assinatura do presente aditivo. DA FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL: É fundamentado no art. 65, Inciso II, "d", da Lei 8666/93 e alterações. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: 12.361.0086.2060.3.3.90.30.00.00. DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas
do contrato original ficam inalteradas e ratificadas pelo presente Termo Aditiva. 00 FORO:
Comarca de Balsas/MA. DATA DA ASSINATURA: 27 de janeiro de 2022. ASSINATURAS: Celso
Henrique Rodrigues Borgneth (Contratante) e Sávio Barbosa de Sousa-(Contratada).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 2/2022

A Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande/ MA, toma público para
conhecimento dos Interessados, que fará realizar, sob a égide a Lei nS 8.666/93, e suas
aherações, da LC ns 123/2006 e LC 147/2014, que fará realizar Ucitação na modalidade
Tomada de Preço sob o n3. 002/2022, regime de execução tipo menor preço global, tendo
por objeto: Contratação de empresa especialízadá na prestação de serviços de digitalização
de documentos, processamento de dados incluso software, para armazenamento do acervo
documental das diversas secretarias do Município de Cachoeira Grsnde/MA. Data da
Abertura: dia 17 de fevereiro de 2021, às 10:00 hs, na Sala de reunião da CPL, situada na
Rua do Comercio, 3, no Centro, sendo presidida pelo Presidente. O edital é seus anexos
encontram-se disponíveis no prédio onde funciona á CPL, no horário de 08:00 às 12:00,
onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da
importância de R$ 50,00 (cinqüenta reais) feito, exclusivamente, através de DAM ou
gratuitamente através de download no seguinte site:
https://transparencia.cachoeiragrande.ma.gov.br/Llcitacoes

Cachoeira Grande-MA, 28 de janeiro de 2022.
DAVI LEITE MARQUES

Secretário Municipal de Administração e Planejamento

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS NS 1/2022

A Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande/ MA, torna público para
conhecimento dos Interessados, que fará realizar, sob a égide a Lei n? 8.665/93, e suas
alterações, da LC 123/2006 e LC 147/2014, que fará realizar Licitação na modalidade
Tomada de Preço sob o nB, 001/2022, regime de execução tipo menor preço global, tendo
por objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessorla
e consultoria em contabilidade pública aos agentes públicos do Município de Cachoeira
Grande - MA. Data da Abertura; dia 17/02/2021, às 08:00 hs, na Sala de reunião da CPL,
situada na Rua do Comercio, ns 3, no Centro, sendo presidida pelo Presidente. O edital e
seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a CPL, no horário de 08:00
às 12:(X), onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o
recolhimento da importância de RS 50,00 (cinqüenta reais) feito, exclusivamente, através
de DAM ou gratuitamente através de download no seguinte site:
https;//transpaíencia.cãchoeiragrande.ma.gov.br/Licitacoes

Cachoeira Grande-MA, 28 de janeiro de 2022.
DAVI LEITE MARQUES

Secretário Municipal de Administração e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

EXTRATO DE CONTRATO NS 18/2022

Espécie: Contrato n' 018/2022 • Concorrência n® 003/2021 - Processo Administrativo N3
642/2021. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATADA: R. T.
EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ. n» 37.864.375/0001-00. OBJETO: Contratação de
empresa especializada em serviços de engenharia para construção de escola de 12 salas,
com Quadra Poliesportiva coberta padrão FNDE, no município de Chapadinha/MA.
FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal r»® Lei Federal rB 8.666/93 e alterações posteriores- VALOR
TOTAL: RS 4.414.310,26 .(Quatro milhões, quatrocentos e quatorze mil, trezentos e dez
reais e vinte e seis centavos). DOTAÇÃO OR^MENTAriA: 02.012 - Secretaria Municipal de
Educação: 02.14.04 • Fundo Municipal de Desenvolvimento Educação Básica;
12.361.0016.1.017.0000 • Construção, ampliação e Reforma do Ensino Fundamentai - E.F.
40%; 4.4.91.51.00 - Obras e instalações. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA:
19 de Janeiro de 2022. Chapadinha (MA), 19 de Janeiro de 2022. Nara da Silva
Macedo/Secretária Municipal de Educação.

EXTRATO DE CONTRATO NB 19/2022

Espécie: Contrato n* 019/2022 - Tomada de Preço nB 030/2021 - Processo Administrativo
NB 0101.0718/2021. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
CONTRATADA: M. R. L. CONSTRUÇÕES EIREU-ME, CNPJ/MF sob O nB 14.80S.874/0001-20.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de engenharia
para construção de escala de 6 salas, com quadra poliesportiva coberta, padrão FNDE,
no município de Chapadinha/MA. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal nB Lei Federal n«
8.666/93 e alterações posteriores. VALOR TOTAL; R$ 2.063.012.84 (dois milhões e
sessenta e três mil, e doze reais e oitenta e quatro centavos). DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: 02.012 • Secretaria Municipal de Educação: 02.14.04 - Fundo Municipal
de Desenvolvimento Educação Básica; 12.361.0016.1.017.0000 • Construção, ampliação e
Reforma do Ensino Fundamental - E.F. 40%; 4.4.91.51.00 - Obras e Instalações.
VIGÊNOA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 24 de Janeiro de 2022. Chapadinha
(MA), 24 de Janeiro de 2022. Nara da Silva Macedo/Secretária Municipal de
Educação.
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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCtA NB 3/2021

Com base nas informações constantes do procedimento íicitatório nB 003/2021,
Processo Administrativo n° 642/2021, na modalidade CONCORRÊNCIA e em cumprimento
aos termos do artigo 43, Inciso VI, da Lei n* 8.666/93 e alterações posteriores, acolho o
relatório e HOMOLOGO o processo íicitatório CONCORRÊNCIA NS 003/2021. OBJETO:
Contratação de empresa especializada na execução dos Serviços de construção de escola
de 12 (doze) salas com quadra poliesportiva coberta, padrão FNDE no município de
Chapadinha/MA. EMPRESA HOMOLOGADA; R. T. EMPREENDIMENTOS EIRELi. VALOR
GLOBAL HOMOLOGADO: RS 4.414.310,26 (Quatro milhões quatrocentos e quatorze mil
trezentos e dez reais e vinte e seis centavos). Publlque-se. Ao departamento competente
para as providências de costume.

Chapadinha-MA, 18 de janeiro de 2022.
NARA DA SILVA MACEDO

Secretária Municipal de Educação

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS NB 30/2021

Com base nas informações constantes do procedimento íicitatório nB 030/2021,
Processo Administrativo n* 0101.0718.2021, na modalidade TOMADA DE PREÇOS e em
cumprimento aos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei n* 8.666/93 e alterações
posteriores, acolho o relatório e HOMOLOGO o processo íicitatório TOMADA DE PREÇO NB
030/2021. OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de
engenharia para construção de escola de 6 saias, com quadra poliesportiva coberta, padrão
FNDE, no município de Chapadinha/MA. EMPRESA HOMOLOGADA: M. R. L CONSTRUÇÕES
EIRELI-ME. VALOR GLOBAL HOMOLOGADO: RS 2.063.012.84 (dois milhões e sessenta e três
mi), e doze reais e oitenta e quatro centavos). Publique-se. Ao departamento competente
para as providências de costume.

Chapadinha-MA, 20 de janeiro de 2022.
NARA DA SILVA MACEDO

Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

AVISOS DE UCITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO NB 1/2022 - SRP

Processo Administrativo nB 02.2401.002/2022.
A Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias - MA, através de sua Pregoeira, torna

público para conhecimento dos Interessados que está realizando licitação na modalidade
Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO DE PREÇOS,
objetivando a Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícias para a
composição de merènda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Educação, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do editai, o
qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nB 10.520/02, Decreto Federai nB
10.024/2019, Decretos Municipais, Leis compiementares nB 123/2006, alterada pela Lei rb
147/14, Decreto Federal nB 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as
disposições da Lei nB 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às
10:00 horas do dia 14 de fevereiro de 2022. A sessão pública de julgamento será realizada
eletronicamente no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário marcados. O
edital está disponível para todos os Interessados no site da Prefeitura Municipal no endereço
eletrônico: https://virww.goncalvesdlas.ma.gov.br/, no Portal de Transparência do Município,
http://www.transparencla.goncalvesdi3s.ma.gov.br/acessolnformacao/licitacao/tce, no
endereço eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br, no site do TCE/MA no sistema
SACOP e também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de
UcItação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Praça Joio Afonso Cardoso,
404, centro, Gonçalves Dias - MA, de 2b a 6B, das 08:09 ás 12:00 horas, podendo ainda ser
solicitado através do E-mall: cplgdias@hotmail.com. Esciarecimento adicional no mesmo
endereço e e-mall citados e provisoriamente no número +55 99 8155-1482.

PREGÃO ELETRÔNICO NS 2/2022 - SRP

Processo Administrativo ns 02.2401.003/2021.
A Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias • MA, através de sua Pregoeira, torna

público para conhecimento dos Interessados que está realizando licitação na modalidade
Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO OE PREÇOS,
objetivando a Contratação de empresa para a futura e eventual prestação de serviços de
locação de veículos automotivos diversos para atender as necessidades das Secretarias
Municipais, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o
qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nB 10.520/02, Decreto Federal nB
10.024/2019, Decretos Municipais, Leis compiementares nB 123/2006, alterada pela Lei nB
147/14, Decreto Federal rB 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as
disposições da Lei nB 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às
15:00 horas do dia 14 de fevereiro de 2022. A sessão pública de julgamento será realizada
eletronicamente no site https://www.bbmnetilcitacoes.com.br no dia e horário marcados. O
edital está disponível para todos os interessados no site da Prefeitura Municipal no endereço
eletrônico: https;//www.goncaIve5dlas.ma.gov.br/, no Portal de Transparência do Município,
http;//www.transparencla.goncalvesdías.ma.gov.br/acessolnformacao/ilcitacao/tce, no
endereço eletrônico: https;//www.bbmnetlicitacoes.com.br, no site do TCE/MA no sistema
SACOP e também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de
LicitaçSo-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Praça João Afonso Cardoso,
404, centro, Gonçalves Dias - MA, de 2' a 6b, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser
solicitado através do E-maii: cplgdias@hotmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo
endereço e e-mall citados e provisoriamente no número +S5 99 8155-1482.

PREGÃO ELETRÔNICO NB 3/2022 - SRP

Processo Administrativo rB 02.2401.004/2022.
A Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias - MA, através de sua Pregoeira, torna

público para conhecimento dos Interessados que está realizando licitação na modalidade
Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO DE PREÇOS,
objetivando a Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de combustíveis (óleo
diesel comum/SlO) para atender as necessidades dada frota de ônibus escolares, em
conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será
processado e julgado em conformidade com a Lei rb 10.520/02, Decreto Federal rb
10.024/2019, Decretos Municipais, Leis compiementares nB 123/2006, alterada pela Lei nB
147/14, Decreto Federal rB 8.533/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as
disposições da Lei rB S.666/93 e suas alterações e as condições do Editai â realizar-se às
10:00 horas do dia 15 de fevereiro de 2022. A sessão pública de julgamento será realizada
eletronicamente no site https://www.bbmnetlieitacoes.com.br no dia e horário marcados. O
edital está disponivel para todos os interessados no site da Prefeitura Municipal no endereço
eletrônico: https://www.Boncalvesdias.ma.gov.br/, no Portal de Transparência do Município,
http;//www.transparencia.goncalvesdlas.ma.gov.br/acessolnformacao/llcitacao/tce, no
endereço eletrônico; https://www.bbmnetlicitacoes.com.br; no site do TCE/MA no sistema
SACOP e também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de
Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Praça João Afonso Cardoso,
404, centro, Gonçalves Dias - MA, de 2b a 6', das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser
solicitado através do E-mall: cplgdias@hotmail.com. Esclarecimento adidonal no mesmo
endereço e e-mall citados e provisoriamente no número +55 99 8155-1482.

Gonçalves Dias-MA, 27 de janeiro de 2022.
MARIA EDNEUDE MOURA GOMES

Pregoeira
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