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Convite 01/2022, objetivando a Contratação de empresa
especializada para a prestação de serviço de
levantamento topográfico planialtimétrico urbano de
bairros e regularização fundiária urbana de lotes no
município de Balsas - MA, conforme especificações,
condições e quantidades contidas no termo de referencia,
Anexo I do presente Edital. A Presidente no uso de suas

atribuições legais que lhe são conferidas, tendo em vista o
resultado apresentado no processo licitatório supracitado,
aprova e adjudica o objeto acima à empresa J M FEITOSA
TOPOGRAFIA EIRELl, CNPJ N° 33.962.574/0001-08, por ter

apresentado o MENOR PREÇO GLOBAL, de R$ 291.<^55,67
(duzentos e noventa e hum mil quatrocentos e cinqüenta

e cinco reais e sessenta e sete centavos), segundo critérios
de julgamento pré-estabelecidos no ato convocatório. Balsas -

M.4, 25 de maio de 2022. Ana Maria Cabral Bernardes -

Presidente da GPL.

Publicado por; TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: 64c87dc5587cdf5861c2a9af4483c5c6

HOMOLOGAÇÃO C.4RTA CON\TTE 01/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. A Secretária de Finanças da
Prefeitura Municipal de Balsas, Estado do Maranhão, no uso
das atribuições do seu cargo, com base no termo de
adjudicação da licitação na modalidade Carta Convite N''
01/2022, em conformidade com o que dispõe a Lei 8.666/93

e suas alterações posteriores, RESOLVE; HOMOLOGAR o

objeto do presente processo licitatório à empresa: J M
FEITOSA TOPOGRAFIA ElRELI, inscrita no CNPJ N'

33.962.574/0001-08, sediada na Rua do Egito, n.® 824, Bairro

Centro, Balsas - MA, CEP: 65.800-000, com proposta

apresentada no Valor Global de R$ 291.435,67 (duzentos e

noventa e hum mil quatrocentos e cinqüenta e cinco reais

e sessenta e sete centavos). OBJETO: Contratação de
empresa especializada para a prestação de serviço de
levantamento topográfico planialtimétrico urbano de
bairros e regularização fundiária urbana de lotes no

município de Balsas - MA, conforme especificações,
condições e quantidades contidas no termo de referencia.

Anexo I do Edital. PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS,

ESTADO DO MARANHÃO, 26 DE MAIO DE 2022. CAMILA
FERREIRA COSTA - Secretária Municipal de Finanças,
Planejamento e Gestão Tributaria.

Publicado por: ÍAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: 9f73766b83c6b699267922b563464fàl

RESULTADO DE JLT.GAMENTO CARTA CONVITE N»

01/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

RESULTADO DE JULGAMENTO. CARTA CONVITE N®
01/2022. A Secretaria Municipal Permanente de Licitação e
Contratos torna público o resultado de julgamento da Carta
Convite, cujo objeto é a Contratação de empresa
especializada para a prestação de serviço de
levantamento topográfico planialtimétrico urbano de
bairros e regularização fundiária urbana de lotes no
município de Balsas - MA, conforme especificações,
condições e quantidades contidas no termo de referencia.
Anexo I do Edital. Empresa Classificada: J M FEITOSA
TOPOGRAFIA EIRELI, CNPJ N" 33.962.574/0001-08, Valor
Global: R$ 291.435,67 (duzentos e noventa e hum mil

quatrocentos e cinqüenta e cinco reais e sessenta e sete

centavos). Balsas - MA, 25 de maio de 2022. Ana Maria Cabral

Bernardes- Presidente da GPL.

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO

Código identificador: caacc4dbc31c9d0a2017d6c4afb3d568

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBIUDADE N«
012/2022.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE. ESPÉCIE: Inexigibilidade
de Licitação. N® 012/2022. OBJETO: Contratação de empresa
para prestação de serviços de treinamento, a ser ministrado por
meio do curso presencial de Gestão e Fiscalização de
Contratos conforme a lei n.® 14.133/2021 (Nova Lei de

Licitações). JUSTIFICATIVA LEGAL: Art. 25, Inciso II da Lei
8.666/93. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Finanças,

Planejamento e Gestão Tributaria. CONTRATADO; A B
XAVIER TREINAMENTOS EPP. PERÍODO: Realizar-se-á entre

os dias 25, 26 e 27/07/2022. VALOR TOTAL: RS 7.470,00

(sete mil e quatrocentos e setenta reais), para 03

participante. Camila Ferreira Costa, Secretária Municipal de
Finanças, Planejamento e Gestão Tributaria.

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: 5e72478ee8871b88ecd4db9005309c5e

RESENHA DO CONTRATO N® 492/2022

RESENHA DO CONTRATO N® 492/2022 - SEMED. Referente ao

Pregão Eletrônico N" 11/2022. PARTES: Secretaria Municipal
de Educação e a empresa GÃO COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES 5000 EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n®

18.955.346/0001-09. OBJETO: Contratação de empresa para

fornecimento de combustíveis, de forma parcelada, para

atender a frota de veículos oficiais da Prefeitura Municipal de

Balsas/MA. VIGÊNCIA: O presente contrato iniciar-se-á na
data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro de

2022. DO VALOR; O valor do presente termo de contrato é de
RS 1.502.862,00 (um milhão, quinhentos e dois mil, oitocentos e
sessenta e dois reais). DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA: 12.361.0086.2060.3.3.90.30.00.12.361.008

1.2058.3.3.90.30.00.12.361.0086.2061.3.3.90.30.00 DO FORO:

Comarca de Balsas. Estado do Maranhão. DATA DA

ASSINATURA: 26 de maio de 2022. ASSINATURAS: Higino

Lopes dos Santos Neto (Contratante) e Gilberto do Amaral
Oliveira (Contratada).

Publicado por; TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: 235522be5ae2afc6d2087efbb3730381

RESENHA DO CONTRATO N« 487/2022

RESENHA DO CONTRATO N® 487/2022 - SEDES. Referente ao

Pregão Eletrônico N° 10/2022. PARTES: Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego e a empresa

SANTOS COELHO COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o
n® 27.800.493/0001-09. OBJETO: O objeto do presente Termo
de Contrato é a contratação de empresa para fornecimento de
kits de enxovais para recém-nascido, para atendimento ao
público alvo dos Programas Sociais, gerenciados pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e
Emprego do município de Balsas-Maranhão, conforme

especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de
Referência, anexo do Edital. VIGÊNCIA: O presente contrato
iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de
dezembro de 2022. PREÇO: O valor do presente Termo de
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO TERMO ADITiVO n.S 001/2022. CONTRATO ADMINISTRATIVO n.e
17010101/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO n,8 170101/2022. PREGÃO PRESENCIAL n.s
016/2022-SRP. PARTES: PREFEITURA MUNIQPAL DE BACABAl/MA através da SECRETARIA
MUNiaPAl OE EDUCAÇÃO e a empresa R. OUVEIRA COMEROO E SERVIÇOS EDUCACIONAIS
EIREU sob CNPJ n.8 09.532.225/0001-63. ESP^OE: Termo de Aditivo. 03JETO; Adicivar em
9,00% (nove por cento] de acréscimo no objeto contratado para o fornecimento de
materiais bibllogréficos nadonals. impressos e novos, destinados à educação infantil e
fundamental da rede de ensino do município de Baeabal/MA. VALOR: RS 202.540,00
(duremos e dois mil e quinhentos e quarenta reais). DATA DE ASSINATURA: 02 de maio de
3022. BASE LEGAL: Lei S.6S6/93 e suas demais alterações posteriores. SIGNATÁRIOS: Sra.
ROSILDA ALVES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Educação, pela CONTRATANTE e o
Sr. MÁRCIO RIBEIRO OE OLIVEIRA - Proprietário, pela CONTRATADA. Bacabal/MA, 02 de
maio de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

EXTRATOS DE CONTRATOS

RESENHA DO CONTRATO N9 492/2022 - SEMED. Referente ao Pregão Eletrônico N*
11/2022. PARTES: Secretaria Municipal de Educação e a empresa GÃO COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES 5ÜOO EIREU, inscrita no CNPJ sob o n' 18.955,346/0001-09. OBJETO;
Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis, de forma parcelada, para
atender a frota de veiculas ofldais da Prefeitura Municipal de Balsas/MA. ViGENCIA: O
presente contrato Iniciar-se-ã na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro
de 2022. DO VALOR: O valor do presente termo de contrato é de RS 1.502.862,00 (um
milhão, quinhentos e dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais). DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA:
12.361.0086.2060.33.90.30.CH).12Jei.0081.20S8.3.3.90.30.00.12.361.(X)86.2061.3.3.90.30.00
DO FORO: Comarca de Balsas, Estado do Maranhão. DATA DA ASSINATURA: 26 de maio de
2022. ASSINATURAS; Higino Lopes dos Santos Neto (Contratante) e Gilberto do Amaral
Oliveira (Contratada).

RESENHA DO CONTRATO Ne 487/2022 - SEDES. Referente ao Pregão Eletrônico N* 10/2022.
PARTES: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego e a empresa
SANTOS COELHO COMÊRaO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n9 27.800.493/(KX>l-09. OBJETO;
O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa para fornecimento
de kits de enxovais para recém-nascido, para atendimento ao público alvo dos Programas
Sociais, gerenciados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e
Emprego do município de Balsas-MaranhSo, conforme especificações e quantitativos
estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. VIgInciA; O presente contrato
inidar-se-á na data de sus assinatura e terá vigência ate 31 de dezembro de 2022. PREÇO;
0 valor do presente Termo de Contrato é de RS 29,625,00 (vinte e nove mil, seiscentos e
vinte e cinco reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA; 08.244.0819.2-035.3.3.90.32.00.00 DO
FORO: Comarca de Balsas, Estado do Maranhão. DATA DA ASSINATURA: 26 de maio de
2022. ASSINATURAS: Mâgda Fernanda Andrade Zottls(Contratante) e Kleitcn Silirâ dos
Santos (Contratada).

RESENHA DO CONTRATO Nt 502/2022 - SESAU. Referente a Dispensa de Udtação N*
013/2022. PARTES; Secretaria Municipal de Saúde e a empresa A6NU5 BRASIL COMERCIO
E  SERVIÇOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIREU, inscrita no CNPJ sob o nS
34.700.478/0001-46. CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto deste contrato a contratação
de empresa, via dispensa de licitação, para prestação de serviços de Instalação de 02 (dois)
equipamentos, analisador automático para hematologia e analisador automático
bioquímico no Hospital e Pronto Socorro Dr. Roosevelt Moreira Cury, O período de vigência
do presente Contrato inidará na data de sua assinatura e se estenderá por 90 (noventa)
dias ou até a entrega do objeto. CLÁUSULA SEGUNDA: Este instrumento contratual tem
como valor global R$ e.7(X).00 (seis mil e sctccentos reais). CIÁUSUIA TERCEIRA;
10.301.1013.2-OS6.3J.90.39.00.00. 00 FORO: Comarca de Balsas, Estado do Maranhão.
DATA DA ASSINATURA: 26 de maio de 2022. ASSINATURAS: Raylson Fellx
BarrosíContratante) e Natália Bcmichi Gandini Bianco (Contratada).

AVISO OE ADJUDICAÇÃO
CONVITE N9 1/2022

Após analisar a Licitação na modalidade Carta Convite N8 01/2022, objetivando
a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de levantamento
CDpografico planiallimétríco urbano de bairros c regularização fundiária urbana de lotes no
munidpio de Salsas - MA, conforme especificações, condições e quantidades contidas no
termo de referencia. Anexo 1 do presente Edital. A Presidente no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas, tendo em vista o resultado apresentada no processo
licitatório supracitado, aprova e adjudica o objeto acima à empresa J M FEITOSA
TOPOGRAFIA EIREU. CNPJ N* 33.962.574/0001-08, por ter apresentado o MENOR PREÇO
GLOBAL, de R5 291.455,67 (duzentos e noventa e hum mil quatrocentos e cinqüenta e
cinco reais e sessenta e sete centavos), segundo critérios dc julgamento pré-estabelccidos
no ato convocatório.

Balsas • MA, 25 de maio de 2022.
ANA MARIA CABRAL BERNARDES

Presidente da CPL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CONVITE N8 1/2022

A Secretária de Finanças da Prefeitura Municipal de Balsas. Estado do
Maranhão, no uso das atribuições do seu cargo, com base no termo de adjudicação da
líüução na modalidade Carta Convite NS 01/2022, em conformitJade com o que dispõe a
lei N8 8.66B/93 e suas alterações posteriores, RESOLVE: HOMOLOGAR o objeto do
presente processo lidtatório ã empresa: J M FEITOSA TOPOGRAFIA EIREU, insaita no CNPJ
N* 33.962.574/0001-08, sediada na Rua do Egito, n.e 824, Bairro Centro. Balsas - MA, CEP:
65.800-000, com proposta apresentada no Valor Global de RS 291.455,67 (duzentos c
noventa e hum mil quatrocentos e cinqüenta e cinco reais e sessenta e sete centavos).
08IET0: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de
levantamento topográfico planialtimétrico urbano de bairros e regularização fundiária
urbana de lotes no munidpio de Balsas - MA, conforme espedficações. condições e
quantidades contidas no termo de referenda. Anexo I do EdItaL

Balsas - MA, 26 de maio de 2022.
CAMILA FERREIRA (XISTA

Secretária Munidpal de Finanças, Planejamento e Gestão
Tributaria

RESULTADO DE JULGAMENTO

CONVITE N« 1/2022

A Secretaria Municipal Permanente de Licitação e Contratos torna público o
resultado de julgamento da Cirta Convite, cujo objeto e a Osntratação de empresa
espedallzada para a prestação de serviço de levantamento topográRco planialtimétrico
urbano de bairros e regularização fundiária urbana de lotes no munlcipio de Balsas • MA.
conforme especificações, condições e quantidades contidas no termo iie referenda. Anexo
1  do Edital. Empresa Cassiricada: J M FEITOSA TOPOGRAFIA EIREU, CNPJ N*
33.962.574/0001-08, Valor Global: RS 291.455,67 (duzentos e noventa e hum mil
quatrocentos c cinqüenta e dnco reais e sessenta e sete centavos).

Balsas - MA, 25 de maio de 2022.
ANA MARIA CABRAL BERNARDES

Presidente da CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

AVISOS DE RESCISÃO

Pregão Eletrônico n® 27/2022 • Processo Administrativo n® 360/2022, Contrato n®
137/2022.

A secretaria munidpal de saúde do município de Barra do Coma • MA, toma
público, para conhecimento dos interessados, que o contrato em epígrafe otjo objetivo da
contratação de empresa para aquisição pneus, para atender as necessidades da secretaria
munidpal dc saúde do município de Barra do Corda - MA. tendo como contratada a
empresa ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, teve seu CONTRATO
RESCINDIDO, em razão que os ofidos das seaetarias e o termo ds referencia sofrerão
alterações nas descrições dos itens e quantitativos.

Baiva do Corda - MA, 20 de maio de 2022.
NAKTOANE CUNHA ANDRADE
Secretária Municipal de Saúde

Pregão Betrõnico n^ 27/2022 • Processo Administrativo n^ 360/2022. Contrato ns
138/2022.

A secretaria municipal de Planej'3memo, Orçamento e Gestão do munidpio de
Barra do Corda • MA, toma público, para conhecimento dos Interessados, que o contrato
em epígrafe cujo objetivo da contratação de empresa para aquisição pneus, para atender
as necessidades da secretaria munidpal dc planejamento, orçamento e gestão do
município de Barra do Corda - MA, tendo como contratada a empresa ORIGINAL AUTO
PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, teve seu CONTRATO RESCINDIDO, em razão que os
ofídos das secretarias e o termo de referência sofrerão alterações nas descrições dos itens
e quantitarivos.

Barra do Corda • MA, 20 de maio de 2022.
MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA

Secretária Municipal de Planejamento. Orçamento e
Gestão

Pregão Eletrônico nz 27/2022 • Processo Administrativo n' 360/2022, Contrato na
139/2022.

A secretaria munidpal de educação do munidpio de Barra do Corda - MA, toma
públioi, para conhecimento dos Interessados, que o contrato cm epígrafe cujo objetivo da
contratação de empresa para aquisição pneus, para atender as necessidades da secretaria
munidpal de educação do município de Barra do Corda - MA, tendo como contratada a
empresa ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, teve seu CONTRATO
RESCINDIDO, em razão que os ofícios das secretarias e o termo de referenda sofrerão
alterações nas descrições dos itens e quantitativos.

Barra do Corda - MA, 20 dc maio de 2022.
ABOIEL RAMON DO NASCIMENTO iÚNIOR

Secretário Munidpal de Educação

Pregão Eletrônico ns 27/2022 - Processo Administrativo n8 360/2022, Contrato ns
140/2022.

A secretaria munidpal de assistência social do munidpio de Barra do Corda -
MA, toma público, para conhecimento dos interessados, que o contrato em epígrafe cujo
objetivo da contratação de empresa para aquisição pneus, para atender as necessidades da
secretaria municipal de assistência social do munidpio de Barra do Corda • MA, tendo
como contratada a empresa ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, teve seu
CONTRATO HESDNDIDÓ, em razão que os ofícios das seaetarias e o termo de referência
sofrerão alterações nas descrições dos itens e quantitaüvos.

Barra do Corda - MA, 20 dc maio de 2022.
MAIRES SOUZA DOS ANIOS

Secretária Munidpal de Assistência social.

AVISO OE UCITAÇÁO
PREGÃO ELETRÔNICO N« 72/2022

Processo Administrativo nt 1.358/2022 - Barra do Corda/MA.
A Prefeitura Munidpal de Barra do Corda - MA, através da Pregoeira e equipe

de apoio, torna-se público, para contiedmento dos interessados, que realizará licitação, na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com aitérlo de Julgamento, menor preço por
item, nos termos da Lei n8 10.520/2C02, subsidiariamente, a Lei nS 8.666/93. Objeto;
contratação de pessoa (s) juridica (s) para aquisição de objetos para serem sorteados pelos
CRAS no dia 14 de agosto em comemoração ao dia dos pais. para atender as necessidades
da Seaetaria Municipal Assistência Social e Fundo Municipal de Assistência Social dc
município de Barra do Corda - MA. A dotação orçamentária será: 08.244.1005.2021.c000-
Elemento de Despesa: 3.3.90.32. Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos

Ordinários. A dotação orçamentária será: 08.244.1018.2105.0000- Elemento de Despesa:
3.3.90J2. Projeto Atividade: 2105. Fonte de recursos; Recursos Ordinários. Valor Global: RS
8SJ0S,84 (oitenta e oito mil. novecentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos). Inicio
da disputa ocorrerá dia 15 de junho de 2022 is llh:D00min. Os interessados poderão
adquirir a Edital e seus anexos, junto ê Comissão Permanente de Licitação - CPI. situado
na Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do Corda - MA, no horário de OShCOminh as
12h00minh ou no sitio do Tribunal de Contas do Estado - TCE • MA/ SACOP, no Portal da
Transparência do município e plataforma da BLL pelo site wwvv.bU.org.br, informações pelo
e-mail cplbdc2021iPgmail.com.

Barra do Corda - MA, 26 de maio de 2022.
MIKAELA OLIVEIRA CABRAL

AVISO DE UQTAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N» 73/2022

Processo Administrativo n® 1.087/2022 - Barra do Corda/MA.
A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Pregoeira e

equipe de apoio, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará
licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento,
menor preço por Item, nos termos da Lei ns 10.520/2002, subsidiariamente, a tel n!
8.666/93. Objeta: contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de veículos
zero km para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Munidpal
de Saúde e Secretaria de Planejamento, orçamento e gestão (SEPLAN), para o
município de Barra do Corda/MA. A dotação orçamentária será:
10.301.1017.2078.0000- Elemento de Despesa: 4.4.90.52. Projeto Atividade: 2078. Fonte
de recursos: Recursos Ordinários. t0J01.1010.2025.000D- Elemento dc Despesa:
4.4.90.S2. Projeto Atividade: 2025. Fonte de recursns: Recursos Ordinários.
04.122.1001.2003.0000. Elemento de Despesa: 4.4.90.52. Projeto Atividade: 2003. Fonte
de recursos: Recursos Ordinários. Valor Global: RS 830.333,33 (oitocentos e trinta mil
e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos). Início da disputa ocorrera dia
15 de junho de 2022 às 09h:OG0min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus
anexos, junto ã Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua Isaac Martins,
371, Centro Barra do Corda ■ MA, no horário de OShOOminh as lãhOOminh ou no sítio
do Tribunal de Contas do Estado - TCE - MA/ SACOP, no Portal da Transparência do
município e plataforma da BLL pelo site wvvw.bll.org.br, informações pelo c mail
cplbdc2021@gmaii.com.

Barra do Corda - MA, 26 de maio de 2022.
MIKAELA OLIVEIRA CABRAL
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D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS SEGUNDA - FEIRA, 30 - MAIO - 2022

TRÔNICO, com critério de julgamento, menor preço por item. nos
termos da Lein" 10.520/2002. subsidiariamente, a Lein" 8.666/93. Ob
jeto: contratação dc pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição dc veí
culos zero km para atender as demandas da Secretaria Municipal
de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e Secretaria de Planejamen
to, orçamento e gestão (SEPLAN), para o município de Barra do
Corda/MA. A dotação orçamentária será: 10.301.1017.2078.0000-
Eleniento de Despesa; 4.4.90.52. Projeto Atividade: 2078. Fonte de
recursos: Recursos Ordinários. 10.301.1010.2025.0000- Elemento

de Despesa: 4.4.90.52. Projeto Atividade: 2025. Fonte de recursos:
Recursos Ordinários. 04.122.1001.2003.0000. Elemento de Despe
sa: 4.4.90.52. Projeto Atividade: 2003. Fonte de recursos: Recursos
Ordinários. Valor Global: RS 830.333,33 (oitocentos e trinta mil e
trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos). Inicio da disputa
ocorrerá dia 15 de junho de 2022 às 09h:000min. Os interessados po
derão adquirir o Edital e seus anexos, junto á Comissão Permanente
de Licitação - CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371. Centro Barra
do Corda - MA, no horário de OShOOminh as 12h00minh ou no sitio

do Tribunal de Contas do Estado - TCE - MA/ SACOP, no Portal

da Transparência do municipio e plataforma da BLL pelo site www.
bll.org.br, informações pelo e-mail cplbdc202l@gmail.com. Barra
do Corda - MA, 26 de maio de 2022. Publique-se. Mikaela Oliveira
Cabral-Pregoeira do municipio.

RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO. Na publicação do
diário do estado do maranhão do dia 06/05/2022. tomada de preço n"
09/2022, extrato de contrato n® 203/2022. pagina 29, processo admi
nistrativo n® 429/2022. onde se Lê: CNPJ n® 26.545.201/0001-00

Ler-se: CNPJ n® 26.575.201/0001-00.DATA: Barra do Corda (MA),

25 de maio de 2022.ASS: NAKYOANE CUNHA ANDRADE

CARO: Secretaria Municipal de Saúde/Barra do Corda - MA.

AVISO DE REVOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N®. 22/2022
- PMBDC/MA.. A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA,
toma público a RE^'OGAÇÂO do Pregão Eletrônico N®. 22/2022.
que tem por objeto a Solicitação dc contratação de empresa para
prestação de serviços de manutenção em poços artesianos e insta

lação e retiradas de bombas em poços artesianos, tendo em vista o
objeto itão ser mais de interesse do municipio. Barra do Corda (MA),
20 de maio de 2022. Publique-se. FELIPE RODRIGUES VIEIRA.
Secretária Municipal de Infraestrutura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO. RESULTADO DE

JULGAMENTO. CARTA CONVITE N® 01/2022. A Secretaria Mu

nicipal Pcmianente de Licitação e Contratos toma público o resultado
de julgamento da Carta Convite, cujo objeto é a Contratação de em
presa especializada para a prestação de serviço de levantamento
topográfico planlaltiniétríco urbano de bairros e regularização
fundiária urbana dc lotes no município dc Balsas — MA, confor
me especificações, condições e quantidades contidas no temio de re
ferencia, Anexo I do Edital. Empresa Classificada: J M FEITOSA
TOPOGRAFIAElRELl, CNPJ N® 33.962.574/0001-08, Valor Glo

bal: R$ 291.455,67 (duzentos e noventa e hum mil quatrocentos e
cinqüenta e cinco reais e sessenta e sete centavos). Balsas - MA. 25
de maio de 2022. Ana Maria Cabral Beraardes- Presidente da CPL.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. ADJUDICA
ÇÃO. Após analisar a Licitação na modalidade Carta Convite N®
ül/2022, objetivando a Contratação de empresa especializada para
a prestação de serviço de levantamento topográfico planiaitlmé-
trlco urbano dc bairros c regularização fundiária urbana dc lotes
no municipio dc Balsas — MA, confomie especificações, condições
e quantidades contidas no termo de referencia. Anexo I do presente
Edital. A Presidente no uso de suas atribuições legais que lhe são con
feridas, tendo era vista o resultado apresentado no processo licitatório

supracitado, aprova e adjudica o objeto acima à empresa J M FEI
TOSA TOPOGRAFIA ElRELl, CNPJ N° 33.962.574/0001 -08, por
ter apresentado o MENOR PREÇO GLOBAL, de RS 291.455,67
(duzentos c noventa c hum mil quatrocentos c cinqüenta c cluco
reais e sessenta e sete centavos), segundo critérios de julgamento
pré-esiabelecidos no ato convocatório. Balsas - MA. 25 dc maio de
2022. Ana Maria Cabral Bemardes - Presidente da CPL.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. A Secretária de Finanças da Pre
feitura Municipal de Balsas, Estado do Maranhão, no uso das atribui
ções do seu cargo, com base no temio de adjudicação da licitação na
modalidade Carta Convite N® 01/2022, em conformidade com o que
dispõe a Lei N® 8.666/93 e suas alterações posteriores, RESOLVE:
HOMOLOGAR o objeto do presente processo licitatório à empre
sa; J M FEITOSA TOPOGRAFL\ EIRELI, inscrita no CNPJ N®

33.962.574/0001-08. sediada na Rua do Egito, n." 824. Bairro Centro.
Balsas - MA. CEP: 65.800-000, com proposta apresentada no Valor
Global de RS 291.455,67 (duzentos e noventa e hum mil quatro
centos c cinqüenta c cinco reais c sessenta e sete centavos). OB
JETO: Contratação dc empresa especializada para a prestação dc
serviço dc levantamento topográfico planialtimctrico urbano dc
bairros c regularização fundiária urbana dc lotes no município dc
Balsas - MA. conforme especificações, condições c quantidades
contidas no termo de referencia. Anexo I do Edital. PREFEITU

RA MUNICIPAL DE BALSAS. ESTADO DO MARANHÃO, 26 DE
MAIO DE 2022. CAMILAFERREIRA COSTA - Secretária Munici

pal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributaria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS

SELVAS - MA

AVISO DE RATIFICAÇÃO - ADESÃO N° 010/2022. A Prefeitura
Municipal de Bom Jesus das Selvas/MA. através da Secretaria Mu
nicipal de Administração, Planejamento. Infi-aestrutura e Finanças,
toma público para conhecimento dos interessados, que decidiu pela
RATIFICAÇÃO da Adesão n® 010.2022, sob a égide da Lei Federal
n® 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como, demais normas
que regem a matéria, objetivando a adesão a ata de registro de preços
para futura e cvenmal contratação de pessoa jurídica especializada na
prestação de serviços de orientação técnica aos agentes públicos do
município de Bom Jesus das Selvas/MA, quanto aos procedintentos
no âmbito da administração pública concernentes às matérias de con
tratações públicas. pelo valor global estimado de R$ 130.800.00 (cen
tro e trinta mil, oitocentos reais), para o período da contratação. CON
TRATADO: P V R PINHEIRO ASSESSORLA inscrito no CNPJ sob

o n® 31.844.712/0001-10. CONTRATATE: Secretaria Municipal de
Adminsitração - Cláudio Joel a Silva Coitcs. Bom Jesus das Selvas/
MA, 25/05/2022. CLÁUDIO JOEL DA SILVA COITES-Secretaria
Municipal dc Administração. Planejamento, Infraestrutura e Finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP .N"
013/2022. O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Mimicipal de Brejo,
Estado do Maranhão, toma público, para conhecimento dos interes
sados que fará realizar, sob a égide da Lei n." 10.520/02. Decreto
n° 10.024/19, Decreto Federal n® 7.892/13, Decreto Municipal n.®
010/2021 e subsidiariamente as disposições da Lei n.° 8.666/93 e suas
alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão, era sua forma
Eletrônica, do tipo menor preço, dividido por lote, para Registro de
Preço cora o objetivo de futura Contratação de empresa para aquisi
ção de materiais para manutenção de poços, para atender as necessi
dades da Prefeitura Municipal de Brejo/MA. que se realizará no dia
09 de junho de 2022, ás 09:00 horas (horário de Brasília), através
do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://licitar.
digital/, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal,
na sala da Comissão Pcmianente de Licitação, situada na Avenida
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO n.s 001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO n.a
17010101/2022. PROCESSO AOMINinRATIVO n.e 170101/2022. PREGÃO PRESENCIAL fl.fl
015/2022.SRP. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAl/MA através da SECRETARIA
MUNiaPAL DE EDUCAÇÃO e a empresa R. OLIVEIRA COMEROO E SERVIÇOS EDUCAQONAIS
EIREU sob CNPJ n.s 09J32-22S/0001-63. ESPÍOE: Termo de Aditivo. OBinO: Aditivar em
9fiO% (nove por cento) de aaéscJmo no objeto contratado para o fornecimento de
materiais bibliográficos nadonais, impressos e novos, destinados à educação infantil e
fundamental da rede de ensino do município de Baeabal/MA. VALOR: RS 202.54000
(dutemos e dois mil e quinhentos e quarenta reais). DATA DE ASSINATURA: 02 de maio de
2022. BASE LEGAL: Lei 8.666/93 e suas demais alterações posteriores. SIGNATÁRIOS; Sra.
ROSILDA ALVES DOS SANTOS • Secretária Municipal de Educação, pela CONTRATANTE e o
Sr. MÁRCIO RIBEIRO DE OLIVEIRA - Proprietário, pela CONTRATADA. Bacabal/MA, 02 de
maio de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

EXTRATOS DE CONTRATOS

RESENHA DO CONTRATO N9 492/2022 - SEMEO. Referente ao Pregão Eletrônico N"
11/2022. PARTES: Secretaria Municipal de Educação e a empresa GÃO COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES 5000 EIREU, inscrita no CNPJ sob o n« 18.955.346/0001-09. OBJETO;
Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis, de íorma parcelada, para
atender a frota de veículos oficiais da Prefeitura Municipal de Balsas/MA. VIGÊNCIA: O
presente contrato inldar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de detembro
de 2022. DO VALOR: O valor do presente termo de contrato é de RS 1.502.862,00 (um
'milhão, quinhentos e dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais). DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA:
I2.361.0a86.2060.33.g0-30.0D.1236L0081,2058.3.3.90.3000.12.36L0086.2061.3.3.90.30.00
DO FORO: Comarca de Balsas, Estado do Maranhão. DATA DA ASSINATURA: 26 de maio de
2022. ASSINATURAS: Higino Lopes dos Santos Neto (Contratante) e Gilberto do Amaral
Oliveira (Contratada).

RESENHA DO CONTRATO NS 487/2022 - SEDES. Referente ao Pregão Eletrônico Nt 10/2022.
PARTES:'Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego e a empresa
SANTOS COELHO COMERQO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n® 27.800.493/0001-09. OBJETO:
O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa para fornecimento
de kits de enxovais para recém-rsasado, para atendimento ao públio) alvo dos Programas
Sociais, gerenciados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e
Emprego do município de Balsas-MaranhSo. conforme especifica^es e quantitativos
estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital, VIGÊNCIA: O presente contrato
iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até.31 de detembro de 2022. PREÇO;
0 valor do presente Termo de Contrato é de RS 29,625,00 (vinte e nove mil, seiscemos e
vinte e cinco reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 08.244.0819.2-036.3.3.90,32,00,00 DO
FORO: Comarca de Balsas, Estado do Maranhão, DATA DA ASSINATURA; 26 de maio de
2022. ASSINATURAS; Magda Fernanda Andrade Zottls(Contratan:e) c Kleiton Silva dos
Santos (Contratada).

RESENHA 00 CONTRATO N' 502/2022 - SESAU. Referente a Dispensa de Licitação N*
013/2022, PARTES: Secretaria Municipal de Saúde e a empresa AGNUS BRASIL COMERCIO
E SERVIÇOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELi, inscrita no CNPJ sob o
34,700.478/0001-45, CLÃUSULA PRIMEIRA; Constitui objeto deste contrato a contratação
de empresa, via dispensa de licitação, para prestação de serviços de Instalação de 02 (duls)
equipamentos, analisador automático para hematologia e anallsador automático
bioquímico no Hospital e Pronto Socorro Dr. Roosevelt Moreira Cury. O período de vigência
do presente Contrato iniciará na data de sua assinatura e se estenderá por 90 (noventa)
dias ou até a entrega do objeto. CLÁUSULA SEGUNDA: Este instrumento contratual tem
como valor global R$ 6.700,00 [seis mil e sctecentos reais). CLÁUSULA TERCEIRA:
10301.1013.2-056.3,3-90.39.00.00. DO FORO: Comarca de Balsas, Estado do Maranhão
DATA DA ASSINATURA: 26 de maio de 2022. ASSINATURAS: Raylson Felix
Barro$(Comratante) c Natália Bernichi Gandini Blanco (Contratada).

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
CONVITE NS 1/2022

Apôs analisar a Licitação na modalidade Carta Convite N^ 01/2022, objetivando
a Contratação de empresa especialitada para a prestação de serviço de levantamento
topográfico planialtimétrico urtsano de bairros c regularitação fundiária urbana de lotes no
município de Balsas - MA, conforme especificações, condições e quantidades contidas no
termo de referencia. Anexo I do presente Edital, A Presidente no uso de suas atribuições
legais que lhe slo conferidas, tendo em vista o resultado apresentado no processo
licitaiório supracitado, aprova e adjudica o objeto acima á empresa J M FEITOSA
TOPOGRAFIA EIRELI. CNPJ N* 33.962,574/0001-08, por ter apresentado o MENOR PREÇO
GLOBAL, de RS 291-455,67 (dutentos e noventa e hum mil quatrocentos e cinqüenta e
cinco reais e sessenta e sete centavos), segundo critérios de julgamento pré^stabelecldos
no ato convocatório.

Balsas - MA. 25 de maio de 2022.
ANA MARIA CABRAL SERNARDES

Presidente da CPL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CONVITE N« 1/2022

A Secretária de Finanças da Prefeitura Municipal de Balsas. Estado do
Maraitíiio, no uso das atribuições do seu cargo, com base no termo de adjudicação da
licitação na modalidade Cana Convite NS 01/7022. em conformidade com o que dispõe a
Lei N« 8.666/93 e suas alterações posteriores. RESOLVE: HOMOLOGAR o objeto do
presente processo licitatório à empresa: J M FEITOSA TOPOGRAFIA EIREU, insoita no CNPJ
N* 33,952.574/0001-08, sediada na Rua do Egito, n.» 824, Bairro Centro, Balsas - MA. CEP;
65.80£M)00. com proposta apresentada no Valor Global de RS 291.455,67 (duzentos e
noventa e hum ml! quatrocentos e cinquettta e cinco reais e sessenta e sete centavos).
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de
levantamento topográfico planialtimétrico urbano de bairros e regularização fundiária
urbana de lotes no município de Balsas - MA. conforme especificações, condições e
quantidades contidas na lermo de referencia. Anexo I do Edital.

Balsas - Mlk, 26 de maio de 2022.
CAMILA FERREIRA COSTA

Secretária Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão
Tributaria

RESULTADO DE JULGAMENTO

CONVITE NS 1/2022

A Secretaria Municipal Permanente de Licitação e Contratos torna público o
resuit^o de julgamento da Carta Convite, cujo objeto é a Contratação de empresa
especializada para a prestação de senriço de levantamento topográfico planialtimétrico
urtsano de bairros e regularização fundiária urbana de lotes no município de Balsas - MA.
conforme especificações, condições e quantidades contidas no tenno de referenda. Anexo
1  do EditaL Empresa Oassificada: J M FEITOSA TOPOGRAFIA EIREU. CNPJ N*
33.962.574/0tX)l-08, Valor Global: RS 291,455,67 (duzentos e noventa e hum mil
quatrocentos e cinqüenta c dnco reais e sessenta e sete centavos].

Balsas - MA, 25 de maio de 2022.
ANA MARIA CABRAL BERNAR0E5

Presidente da CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

AVISOS DE RESCISÃO

Pregão Eletrônico 27/2022 • Processo Administrativo n4 360/2022, Contraio ns
137/2022.

A seoetaria municipal de saúde do município de Barra do Corda • MA. toma
público, para conhecimento dos interessados, que o conbato em epígrafe cujo objetivo da
contratação de empresa para aquisição pneus, para atender as necessidades da secretaria
munitípal de saúde do município de Barra do Coida - MA. tendo como contratada a
empresa ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, teve seu CONTRATO
RESCINDIDO, em razão que os ofícios das secretarias e o termo de referência sofrerão
alterações nas descrições dos itens e quantitativos.

Barra do Corda - MA, 20 de maio de 2022,
NAKYOANE CUNHA ANDRADE

Scaciária fviunicioal de Saúde

Pregão Eletrônico n® 27/2022 • Processo Administrativo n* 360/2022, Contrato n?
U8/2022.

A secretaria municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão do município de
Barra do Corda - MA torna público, para conhecimento dos interessados, que o contraio
em epígrafe cujo objetivo da contratação de empresa para aquisição pneus, para atender
as necessidades da secretaria municipal de planejamento, orçamento c gestão do
município de Barra do Corda - filA, tendo como contratada a empresa ORIGINAL AUTO
PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, teve seu CONTRATO RESCINDIDO, em razão que os
ofícios das secretarias e o termo de referência sofrerão alterações nas descrições dos itens
e quanUtatívos.

Barra do Corda - MA 20 de maio de 2022
MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e
Gestão

Pregão Eletrônico rfi 27/2022 - Processo Administrativo n9 360/2022, Contrato n9
139/2022.

A secretaria municipal de educação do munidpio de Garra do Corda - MA toma
público, para conhecimento dos interessados, que o contrato em epígrafe cujo objethts da
contratação de empresa para aquisição pneus, para atender as necessidades da secretaria
munidpal de educação do município de Barra do Corda - MA tendo como contratada a
empresa ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, teve seu CONTRATO
RE^INDIDO, em razão que os ofícios das secretarias e o termo de referènda sofrerão
alterações nas descrições dos itens e quantitativos.

Batra do Corda • MA, 20 dc maio de 2022.
ABDIEL RAMON 00 NASCIMENTO JÜNIOR

Secretário Munidpal de Educação

Pregão Eletrônico n® 27/2022 - Processo Administrativo n' 360/2022, Contrato n®
140/2022.

A seaetaria munidpal de assistência soaal do município de Barra do Corda -
fVlA toma público, para conhecimento dos interessados, que o contrato em epígrafe cujo
objetivo da contratação de empresa para aquisição pneus, para atender as necessidades da
secretaria munidpal de assistência social do município dc Barra do Corda - MA, tendo
como contratada a empresa ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, teve seu
CONTRATO RESCINDIDO, em razão que os ofícios das secretarias e o termo de referenda
sofrerão alterações nas descrições dos itens e quantitativos.

Elarra do Corda - MA 20 de maio de 2022.
fiíAIRES SOUZA DOS ANJOS

Secretária Munidpal de Assistènda social.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N9 72/2022

Processo Administrativo n? 1,358/2022 - Barra do Corda/MA,
A Prefeitura Municipal de Barra do Corda • MA através da Pregoeira e equipe

de apoio, torna-se público, para conhedmento dos interessados, que realizará licitação, na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor preço por
item, nos termos da Lei ns 10.520/2002. subsidíariamente, a Lei ns 8366/93. Objeto:
contratação de pessoa (s) jurídica (s) para aquisição de objetos para serem sorteados pelos
CRAS no dia 14 de agosto em comemoração ao dia dos pais. para atender as necessidades
da Secretaria Municipal Assistência Social e Fundo Municipal da Assistência Social do
município de Barra do Corda - MA, A dotação orçamentária será: 08,244,1005.2021,0000-
Elcmcnto de Despesa: 3,3.90,32, Projeto Atividade: 2021, Fonte de recursos; Recursos

Ordinários. A dotação orçamentária será: 08.244,1018,2105,0000- Elemento de Despesa;
33.9032. Projeto Atividade; 2105. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Valor Global: RS
88305.84 (oitenta e oito mil. novecentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos). Inicio
da disputa ocorrerá dia 15 de Junho de 2022 às llh:000mln. Os interessados j^erão
adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Permanente de UcItaçSo • CPL situado
na Rua Isaae Martins. 371. Centro Barra do Corda • MA, no horário de CShOOminh as
12h00minh ou no sitio do Tribunal de Contas do Estado - TCE - MA/ SACOP, no Portal da
Transparência do município e plataforma da 611 pelo site www.bll.org.br, informações peio
e-mall cplbdc2021@gmsil,com.

Barra do Corda - MA, 26 de maio de 2022.
MIKAELA OUVEIRA CABRAL

AVISO DE UaTAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N9 73/2022

Processo Administrativo n? 1.087/2022 - Barra do Corda/MA.
A Prefeitura Municipal de Barra do Corda • MA, através da Pregoeira e

equipe de apoio, torna-se público, para conhecimento dos Interessados, que realizará
licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento,
menor preço por Item, nos termos da Lei ns 10,520/2002, subsidíariamente, a Lei n9
8,666/93. Objeto: contratação de pessoa |s) jurídica (s) para a aquisição dc veícuios
zero km para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal
de Saúde e Secretaria de Planejamento, orçamento e gestão (SEPLAN), para o
municipio de Barra do Corda/MA. A dotação orçamentária será:
10,301,1017.2078,0000- Elemento de Despesa: 4,4,90,52 Projeto Atividade; 2078, Fonte
de recursos: Recursos Ordinários. 10301.1010.2025,0000- Elemento dc Despesa:
4-4.90.52. Projeto Atividade: 2025. Fonte de recursos: Recursos Ordinários,
04.122.1001,2003,0000. Elemento de Despesa; 4,4,90,52, Projeto Atividade: 2003. Fonte
de recursos; Recursos Ordinários. Valor Global: R$ 830.333,.33 (oitocentos e trinta mil
e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos). Inicio da disputa ocorrerá dia
15 de junho de 2022 às 09h:000min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus
anexos, junto à Comissão Permanente de licitação - CPL, situado na Rua Isaac Martins,
371, Centro Barra do Corda - MA, no horário de OShOOminh as 12h00mlnh ou no sitio
do Tribunal de Contas de Estado - TCE - MA/ SACOP, no Portal da Transparência do
município c plataforma da BIL pelo site wvvw.bli.org.br, informações pelo e-mall
cplbdc202l@gmajl.corn.

Barra do Corda - MA. 26 de maio de 2022.
MIKAELA OLIVEIRA CABRAL
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