
ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 00112022. 

A Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA, torna público que realizará licitação 
na modalidade: PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. 
OBJETO: Registro de Preços para "eventual e futura" contratação de empresa para 
fornecimento de forma parcelada de combustíveis, do tipo: gasolina, óleo diesel SiO e 
lubrificantes, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Fernando Falcão e 
suas unidades administrativas, nas quantidades e especificações contidas no ANEXO 1 
(Termo de Referência) do Edital. DATA DE ABERTURA: 25 de janeiro de 2022, às 09:00hs 
na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada à Avenida Resplandes, s/n°, Vila 
Resplandes, Fernando Falcão/MA. AMPARO LEGAL: Lei Federal n° 10.520/2002, e suas 
alterações, Decreto Federal n° 7.892/2013, e suas alterações, da Lei Complementar n° 
123/2006, e suas alterações, aplicando subsidiariamente no que couber, a Lei Federal n° 
8.666/1993, e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. OBTENÇÃO DO 
EDITAL: Os interessados poderão consultar ou adquirir gratuitamente através de 
apresentação de mídia eletrônica, junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, 
situado na Avenida Resplandes s/n°, Vila Resplandes, Fernando Falcão - MA, no horário de 
08:00hs às 12:00hs, no Mural de Licitações do TCE/MA, Plataforma SACOP, ou através do 
e-mail, cpl.fernandofalcao@hotmail.com. Fernando. Falcão/MA, 10 de janeiro de 2022. 
Gilmar Maciel Ribeiro. Pregoeiro. 
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CM/Fernando Falcão 

Proc: 021/2021/,NtAF 

Rua Antonio Pereira Santiago, 420— Vila Resplandes - CEP 65964-000 Fernando Falcão - MA. 
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26101/2022. HORÁRIO: 08h:30n,in (oito horas e trinta minutos). EDI-
TAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no 
endereço eletrônico: https://www.portaldecomj,ras publicas.com.br/18/  
e https://www6.tce.ma.gov.br/sacop /muralsite/mural.ziiL  Informações 
podem ser obtidas na Comissão Permanente de Licitação pelo e-mail: (cpl-
2021co&xgmaiLcom). BASE LEGAL: Lei a.° 10.520/2002,dos Decretos 
Pederaisden° 10,024/2019 e8.538/2O15, daLeiCoinplemenlarn° 123/2006 
alteradapelaLei Complementar n° 155/2016,; subsidiariamente, da Lei 
a° 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis. Codó/MA, 06 de Janeiro 
de 2022. Antônio Marcos de Sonsa Zaidaii - Secretario Municipal de 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Pesca. 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO a° 07/2022. 
A Prefeitura Municipal de Co~ tom público que realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico para registro de preços n 07/2022, tipo 
menor preço. OBJETO: Formação de registro de preço para flitrua aquisi-
ção de material permanentes, computadores e suprimentos de informática 
destinados a secretaria municipal de infraestrutun do município de Cedo, 
estado do Maranhão, conforme condições, quantidades e exigências esta-
belecidas neste edital e seus anexos. DATA 26/01/2022, HORÁRIO: 14K-
30min (quartoze horas e trinta minutos). EDITAL: O Edital e seus anexos 
estilo à disposição dos interessados no endereço eletrônico: https://www.  
portaldecornpras pi±licas.com.br/18/  e htips://www6,tce.ma.cov.br/sacop 
/muralsite/mural.zul. Informações podem ser obtidas na Comissão Perma-
nente de licitação pelo e-mail: (cp12021codo@gmaiL  com). BASEJPRAL: 
Lei nY 10.520/2002,dosDecretos Federais de n? 10.024/2019 e 8.538/2015, 
da Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 
155/2016, e, subsidiariamente, da Lei a° 8.666/1993 e de outras normas 
aplicáveis. Codó/MA, 06 de Janeiro de 2022. Pedro Ferreira Oliveira 
- Secretario Municipal de Inftaestrutora. 

CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 01/2022. A Prefeitura Municipal 
de Codó/MA torna público que realizará licitação na modalidade 
concorrência publica n° 01/2022, tipo menor preço global. Objeto: 
Contratação de empresa especializada para execução dos serviços re-
ferente a melhoria em revestimento primário, construção de pontes de 
madeira e instalação de bueiros nazonaurbana e rural no município de 
Codá/MA de acordo com descrito em edital e anexo - especificações 
técnicas e plenilba de quantitativos. DATA,  14/02/2021. HORÁRIO: 
08h:30min (oito horas e trinta niinutos).EDITAL: O Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados no endereço eletrônico: 
flps://www6.tce.ma.gov.br  /sacop/muralsite/mural.zul, Informações 

podem ser obtidas na Comissão Permanente de Licitação pelo e-mail: 
(cp12021codogmail.com). BASE LEGAL: Lei n° 8.666/1993 e de 
outras normas aplicáveis. Codó/MA, 06 de Janeiro de 2022. Pedro 
Ferreira Oliveira— Secretario Municipal de Jnfraestrutura. 

TOMADA DE PREÇO N° 01/2022 A Prefeitura Municipal de Codó/ 
MA torna público que realizará licitação na modalidade Tomada de Pre-
ço n°01/2022, tipo menor preço global. Objeto: Contratação de empresa 
especializada em adequação e Reforma de Unidade Escolar Municipal 
- Escola Municipal Monte Cristo de acordo com edital, planílhas e seus 
anexos. DATA,  28/01/2022. HORÁRIO: 081u30rnin (oito horas e trinta 
minutos).EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos inte-
ressados no endereço eletrônico: https://www6.tce.magov.brlsaeop/ mu-
ralsite/muraizul, Informações podem ser obtidas na Comissão Perna-
conte de Licitação pelo e-mail: (cp12021codo@gmail.com).  BASE 
LEGAL: Lei n° 8,666/1993 e de outras normas aplicáveis. CodÓ/MA, 
06 de Janeiro de 2022. Raquel Paula Vieira Pereira - Secretaria Mu-
nicipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N' PE-03/ 
2022-CPL/PMDB. PROC. ADMINISTRATIVO N° 03.2022. ORGÃO 
REALIZADOR: Comissão Porcamente de Licitação. BASE LEGAL,* 
Lei n° 10.520/02, Decreto Federal n° 10.024/2019, Decreto Municipal 
n°0112021, Lei n° 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal n° 8.538/15 e 

alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei n° 
8.666/93 e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: Con-
tratação de laboratório de análises clínicas para prestação de servi-
ços de coleta e análise de exames laboratoriais e exames de imagens 
clínicas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste Edital e seus anexos. ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Mu-
nicipal de Saúde LOCAL/SITE: https://www.bbmnetlicitacoes.com. 
bt DATA: 25 de janeiro de 2022, às llOOhOOmin. EDITAL: O Edital 
será disponibilizado, na integra, no endereço eletrônico: https://www. 
bbmnetlicitacoes.com.br/,   https://duquebacelar.ma.cov.br  esclareci-
mentos adicionais, via e-mail cpldnquebacelarnaiLcom ou fone 
(98)98499-2219, no horário das OghOOmin (oito horas) às 12hOOmin 
(doze horas). Duque Bacelar/Ma, 10 de janeiro de 2022. Ana Leonor 
Batista Bulamarqui Secretária Muniripal de SaMe. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO 
FALCÃO -MÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2022. 
APrefoitura Municipal de Fernando Falcão/MA, torna público que re-
albnrá licitação na modalidade: PREGÃO, na forma PRESENCIAL, 
do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: Registo de Preços 
para "eventual e flitora" contratação de empresa para fornecimento 
de forma parcelada de combustíveis, do tipo: gasolina, óleo diesel 
SIO e lubrificantes, para atender as demandas da Prefeitura Municipal 
de Fernando Falcão e suas unidades administrativas, nas quantidades e 
especificações contidas no ANEXO 1 (Termo de Referência) do Edital. 
DATA DE ABERTURA: 25 de janeiro de 2022, às 09:00hs, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, situada à Avenida Resplandes, shr°, 
Vila Resplandes, Fe=do Falcão/MA. AMPARO LEGAL: Lei Fede-
ral n° 10.520/2002, e suas alterações, Decreto Federal n° 7.892/2013, e 
suas alterações, da Lei Complementar a° 123/2006, e suas alterações, 
aplicando subsidiariamente no que couber, aLei Federal n°8.666/1993, 
e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. OBTENÇÃO 
DO EDITAL: Os interessados poderão consultar ou adquirir gratuita-
mente através de apresentação de imidia eletrônica, junto à Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, situado naAvenidaResplandes se, Mia 
Resplandes, Fernando Falcão - MÁ, no horário de 08:00bs às 12:OOhs, 
no Mural de Licitações do TCE(MA, Plataforma SACOP, ou através de 
e-mail, cpLfernandofalcao@hotnrail  com. Fernando Falcão/MA, 10 de 
janeiro de 2022. Olimar Maciel Ribeiro. Pregoeiro. 

AVISO DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N°001/2022. 
O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA-
ÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO, 
ESTADO DO MARANHÃO, toma público que realizará licitação na 
modalidade: TOMADA DE PREÇOS, no regime de EMPREITADA 
PORMENORPREÇO GLOBAL. OBJETO: Contratação de empresa 
para execução de serviços técnicos de engenharia para melhoramen-
to/recuperação de estrada vicinal no município de Fernando Falcão 
nos trechos: MA 272, Povoado Corrente, Povoado Galheiro, Povoado 
Brejo do Cazuza e Povoado Santa Fé, totalizando 24,17 km, confor-
me especificações contidas no ANEXO 1 (Projeto Básico) do Edital. 
DATA DE ABERTURA: 28 de janeiro de 2022, às 09:00 li, na sala 
da Comissão Permanente de Licitação, situada àAv. Resplandes, s/n°, 
Vila Resplandes, Fernando Falcão/MA, CEP 65.964-000. AMPARO 
LEGAL: Lei Federal 8,666, de 21/06/1993 e suas alterações, da Lei 
Complementar n° 123/2006 e suas alterações, e demais normas per-
tentes à espécie. OBTENÇÃO DO EDITAL: Os interessados po-
derão consultar ou adquirir gratuitamente através de apresentação de 
mídia eletrônica, junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, 
situado na Avenida Resplandes s/n°, Vila Resplandes, Fernando Fal-
cão - MA, no horário de 08:00hs às 12:00hs, no Mural de Licitações 
do TC~, Plataforma SACOP, ou através do e-mail, cpLfemando-
falcao(hotrnail com. Fernando Falcão/MA, 10 de janeira4e2Q,2. 
Gilmar Maciel Ribeiro. Presidente da CPL 	
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o  COMBUSTÍVEIS: Gasolina Cuidadosaoatravessarzonas 
vai aumentar de preço hoje 	alagadas com automóveis 

CHEIAS DOS RIOS 
Sete cidades seguem em 

estado de emergência 
Governo reforça ações de apoio aos desabrigados 

2022 não teve um bom início para as mais de 842 famílias maranhenses desabrigadas ou desalojadas pelas cheias dos tios ltapecuz-u, 
Tocantins e Mearim, desde que começou achover intensamente n@estado.De acordo como Corpo de Bombeiros do Maranhão cerca 
de 779 famOias estão desalojadas ou desabrigadas. Asituação é críticapara moradores de Mirador, Grajali, Jatobá, Paraibano, Formosa 
da SerraNegra, Barra do Corda que tiveram suas residências e/ou estabelecimentos hmndados pela enchente dos rios. PÁGNAS 7 e 8 
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Revelação do Moto CLub é a aposta do Santos 
Colocado naviaina pelo Moto dali, Joáovictor "Balão, 18 anos, tem se desta-

cado comboas apresentações coma camisa do lime daVilaBelnliro nadopinba 
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ealaacaldbndalodal.adagAmD011. Daadema ldlaaiaaaleamlmanmdda, 

eatçmaao ias acacdaaaradieacn 	Dl ataa*ame.a 
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WÈ 
AVISO DO DDUtAÇAØ 

OPaAtaB_atdOAW campe 

aadteladnaa Da lAGOA nRttaata DO ad.AMla000. EmilIa de AlemebOaa camada da 
aamaaaaaadada½eadalatsveaapiblaatededoaamçaacaaedeadedlcda_eOale. 
DAe Sial  LSa nAdAS]' aebeaaçtoe naDara. Caaaaeada deewaa deapeebalIe 
meatmelireare anatada A,aaaaçaa dnaaaamaaØa padeci dam Uzdataaalaiae de aliA, 
de taa detecta aaemd, da Malat.Icmld&ADeatiaaAa cade doanata da ali]' la 
alaDa aLaIPoaialA000DOiamaa.le.a,aaaedcaaaadldampmaAvla Aaaedaiaaame-
dae.eaimdacaadaeeaoaennaad,Ldejaaed.flAAV daMaaa,aid_a_Lenpa 
Caedadmtc.edeavdd,emaaltladaltnadad IleabeaNe a-dalI alaeddaaaae 
aPIA mala 	adRoLeale e .a lIde. Deadededan_eajatle&adatme.Wa]IA 
Laça! d1eta 1, MamADa Qdd], DA da joaav deDaDa. M.ataaee ele ai_De- Reeleja 
aPada-ma dc Sedas 

aS - 
aaeaane.dnopredeeeaavaaapal_e.e 	adaaahtaaaeeatlmaa 

EE&a-fEaateaaemazSrt 
eaaa-asmaasa aaeae. a ?aZt7a aeaaea a lada 	te areeaaaaa. 

Dampala_aradanlara datama! 	eaaa - 
vaaaleaa dalameaatdaama ImtadalA 	- 	A 

1 	RI 	 aadeaaadaa_Rapata aaadmaa 	 - 	- - 

:owao_cao 

aaAarnaaala. -.AAm,Aodatoaota Cada adepta aead patata soda daaedapt]tiaaadaalcmna 
j'AametAaDRtAm apedjamatasa-A llareaa,]aaa e adia aaaadad eaaad daalaa 

aDmdemeA]'aaçeeLipeadea'eae.tAIaAaIeematad _DdaatAAaAaAaOAadao_eadEdtt 
atvaav dA asa, dmDomaaaaaalale leda AaaatttAdraeeda mmaae-Vdaae aajed deadamsa 
alda 	maea_DtaoAesADeaDeAad.a_aldO atA 
:orqa-tvlm,ammeaopolp.aactn,oaaave!lalA 	 a 
aeAmaiiiOTFD aia mamata_Da tmdapaiomo]'DomvmmmaaOaa oca_as Dm15,0 ,aaaabtd aD 
a - vao)m&alMoaAaleaaIlaADalaOida000DflOAtaadaOfl.aaRAÇOvaAD.FmvVMa?øa 
aaaamçeeddla,ACAUe,taaaiaadeee 	-- 	 - 	 a 
aajalaalama.vamay Atuava-a rabie 
viAlaalX-AlaaAaA • o 	DO. ODF0.caltmtmid a-- 

i.dmala.aAilRv ODOODaIDItel Fa DAPA_Da axmctaaioafate dato cortaa ao aaaaadmaoaar 
a DaaMDOaDAt vtaOM 

ldaaiactana. ia-e. dea-1Iap Veada azaaaaaata.ae 
aeaLakaaLialaelaaleadaamad. 	balaO= 

- 	
Da- 

taaraaioal 	 Vdaaoalaaaadameaam 	atacva-astanna. 
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ITAJUSARA SIA - AÇÚCAR E ÁLCOOL 
cAPA PAF)aAM.liOOCde0DaI-i1 

11Pa21 1 010CdDe 
DaCOPeTO GAITA Ias aaaeaaaAlADumaaL anaAOpDlatdpeaaa De. da Piaa_aaçdm: 
ariataaip, te Istmo idca) lema Lapa- dv a_a aadet IA neve Par_adaoa aio 
Calhe amace .ast Ceagaaadratae Ataied_D lapamatIalie de amate do ai]' Ideia ate- 
aja) da 	mal aodd veada. bIcada ptcatdaocer latem aaaaotarac PAamv de madaa: 
la_aldeIa: Oaaaadajaaa Peada de Sacana, Altatada acadImada, lada_Dai 5/A. Do-
irealoaaaa las aaasmaddada da alhea, apara_DEdal a) lacaiada dmaralO! aaa_Ddamaa 
aadeoDdaa pervaSA reme ama_apela de podadal lana- daec*aapt Daapdaaet sal-
a lasca, lajamieda la aarimi* dm A00n,ddleePIt b) arte_avIa das_a daaallaalm 
,aslaa.aa*taaaam,aaladaroh_Daai,Nqdanalprlmat,Aaaldprlmmea-lde 
essa da eltradeda. - a aXlltAIXP7l, Da DOmrdaaaZMe Ivapamedam amada 
deavaddda adflaaçddaale dada eEc. 

Caalia pa,taAat, Ilda arame da acta. 
asada lado Paabmde Xaiao_ dia_DAs apeleavltia .vAmaalaaaaa_saeadaaa 

es aa IALladeAamaatal limaaeDt d,vngtaved, cal acameI aaa aaeamad lidava amoadeta 

a Pea. inAad de 
aaiaava.aaaaaa deaecae ee,maaasaaaa a e dea~a eIA amua Ima toadas Dacca YaAael 

laeaadtabpdaaaaeadeiamaalw Ilaaaa Pmeaaatepeacaadaadeaaamaama aladaca- 
a_aAeaea_easaaamaaaaaa.aldda. 	atamebamev mrevoUlamtaaea 
ddaMaedaa eO.maadaa aliada canan,ea da cale p—a PAsme_ad a daeaa 
da aaaplaaa, lacaIa deAe cada e amoe 	da eva cvaAaaea tal Smeaael da 

	

O_a SaltA de aaaAa na edais mvlodamae a vmAI&ee aal Pm 	de 
IaaatdaaeaaaaatotoAaaa]'radamtaaa cala dalaaaa da Oae, la lratadae A,ek 
maldade ta 	- nade ea,nmdmcada ao ate anaaalltaaso_aeULjaneah ao 
maadeeaaadaa-antalalaaapalarcl.aa. Sapa caaeaia,maadaaaedaaac.e,aallaa, De 
mv,motd Dom. admaAeme ata deflallalmamva a amada a .aaAde aa meeda la a aaacak anda 

,aa._Daldeaaa±CoDaamauaçaaasdeaaataDadmaamdeSlamaaaAMIaaaeAae. 
ataea aoaAe.a deaDmadea,aas_ae ama e, aae a. Matadela Maaraa a_DA la 
mc admve&D_DaPcelaaRetaLaleaodesalk 	e. - - 	t 
alada namaRoeevdsapatnaa pda Almeaaama_DaaeAma.edalaRara,aeava-mmut,ada 
Dada] de)eade ma amas Edaeaadaaa rdavA atas atara. lamelada! raaaadlald 

matZte 	 DEPENSORIAPÚBIIICA 

w 	DO ESTADO DO MARANHÃO 

Aval, raar.alnaae ao UOISDOAI - 
A lamas_da Rale da leital da faalaal.alR oRaDa aaa,daipaa ode da e. Imanada 
ara 	carda da edatra a alIa lana atale e aaaacaaamdea da 	PlacaDa Oetadaam da 

aaaa.apOeIA 	a atIda aaea laPa, 'acame a ardaM a,aaad ave-ma de 

aaaDaeAlaaaa.aa.avaalaaaaAeGaeleaGaaaaemta 	-Parada- 
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