
responsáveis  para  representar  a  Prefeitura  Municipal  de
Gonçalves Dias perante o contratado e zelar pela boa execução
do objeto  pactuado,  mediante  a  execução das  atividades  de
orientação,  fiscalização,  controle  e  ateste.Art.  3º  Ao  Fiscal
deverá  ser  entregue  pelo  Setor  de  compras,  imediatamente
após a nomeação, pasta contendo cópia do contrato com sua
respectiva  publicação,  para  conhecimento  do  objeto  a  ser
fiscalizado.Art. 4º Fica garantido ao Fiscal do contrato amplo e
irrestrito acesso aos autos do processo administrativo relativo
ao Contrato sob sua fiscalização.Art. 6º Esta Portaria entra em
vigor  na  data  da  sua  assinatura.Gonçalves  Dias/MA,  03  de
Janeiro  de  2022.  Antonio  Soares  de  Sena  -  Prefeito
Municipal.

Publicado por: DARLAN MENDES COELHO ALMEIDA
Código identificador: ca95143797c099055674d8adc1ea14a8

PORTARIA Nº 016/2022-GP.

PORTARIA Nº 016/2022-GP DE 03 DE JANEIRO DE 2022.
“DESIGNA  FISCAL  DE  CONTRATO  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDENCIAS.O Prefeito Municipal de Gonçalves Dias,
Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições conferidas
pelo artigo 53, inciso I e VI da Lei Orgânica Municipal e de
acordo com o previsto no artigo67 da Lei 8.666, de 21 de junho
de 1993 e  demais  legislação  correlata,  RESOLVE:Art.  1º  -
Designar, os servidores abaixo relacionados, para acompanhar
e fiscalizar a execução no Ano-2022, e o adequado cumprimento
das cláusulas estabelecidas nos Contratos celebrado entre a
PREFEITURA  MUNICPAL  DE  GONÇALVES  DIAS,  DA
SECRETARIA  MUNICIPAL  ABAIXO  LISTADO:SECRETÁRIA
MUNICIPAL  DE  SAÚDE.  FUNÇÃO:  Fiscal;  NOME:  Régina
Barbosa Marinho Cruz; CPF: 466.455.943-72. FUNÇÃO: Fiscal;
N O M E :  P a u l o  V i c t o r  A r a ú j o  d e  S o u s a ;  C P F :
000.660.712-83.  Art.  2º  -  Os  Fiscais  de  Contrato  serão
responsáveis  para  representar  a  Prefeitura  Municipal  de
Gonçalves Dias perante o contratado e zelar pela boa execução
do objeto  pactuado,  mediante  a  execução das  atividades  de
orientação,  fiscalização,  controle e ateste.  Art.  3º  Ao Fiscal
deverá  ser  entregue  pelo  Setor  de  compras,  imediatamente
após a nomeação, pasta contendo cópia do contrato com sua
respectiva  publicação,  para  conhecimento  do  objeto  a  ser
fiscalizado.Art. 4º Fica garantido ao Fiscal do contrato amplo e
irrestrito acesso aos autos do processo administrativo relativo
ao Contrato sob sua fiscalização.Art. 5º Esta Portaria entra em
vigor  na  data  da  sua  assinatura.Gonçalves  Dias/MA,  03  de
Janeiro  de  2022.  Antonio  Soares  de  Sena  -  Prefeito
Municipal.

Publicado por: DARLAN MENDES COELHO ALMEIDA
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PORTARIA Nº 017/2022-GP.

PORTARIA Nº 017/2022-GP DE 03 DE JANEIRO DE 2022.
“DESIGNA  FISCAL  DE  CONTRATO  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDENCIAS.O Prefeito Municipal de Gonçalves Dias,
Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições conferidas
pelo artigo 53, inciso I e VI da Lei Orgânica Municipal e de
acordo com o previsto no artigo67 da Lei 8.666, de 21 de junho
de 1993 e  demais  legislação  correlata,  RESOLVE:Art.  1º  -
Designar, os servidores abaixo relacionados, para acompanhar
e fiscalizar a execução no Ano-2022, e o adequado cumprimento
das cláusulas estabelecidas nos Contratos celebrado entre a
PREFEITURA  MUNICPAL  DE  GONÇALVES  DIAS,  DA
SECRETARIA  MUNICIPAL  ABAIXO  LISTADO:SECRETÁRIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEVOLVIMENTO

HUMANO.FUNÇÃO: Fiscal; NOME: Dranalina Silva de Sá; CPF:
053.375.803-37;  FUNÇÃO:  Fiscal;  NOME:  Vaneide  da  Silva
Bruno; CPF: 051.123.393-06. Art. 2º - Os Fiscais de Contrato
serão responsáveis para representar a Prefeitura Municipal de
Gonçalves Dias perante o contratado e zelar pela boa execução
do objeto  pactuado,  mediante  a  execução das  atividades  de
orientação,  fiscalização,  controle  e  ateste.Art.  3º  Ao  Fiscal
deverá  ser  entregue  pelo  Setor  de  compras,  imediatamente
após a nomeação, pasta contendo cópia do contrato com sua
respectiva  publicação,  para  conhecimento  do  objeto  a  ser
fiscalizado.Art. 4º Fica garantido ao Fiscal do contrato amplo e
irrestrito acesso aos autos do processo administrativo relativo
ao Contrato sob sua fiscalização.Art. 6º Esta Portaria entra em
vigor  na  data  da  sua  assinatura.Gonçalves  Dias/MA,  03  de
Janeiro  de  2022.  Antonio  Soares  de  Sena  -  Prefeito
Municipal.

Publicado por: DARLAN MENDES COELHO ALMEIDA
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PORTARIA Nº 018/2022-GP.

PORTARIA Nº 018/2022-GP DE 03 DE JANEIRO DE 2022.
“DESIGNA  FISCAL  DE  CONTRATO  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDENCIAS.O Prefeito Municipal de Gonçalves Dias,
Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições conferidas
pelo artigo 53, inciso I e VI da Lei Orgânica Municipal e de
acordo com o previsto no artigo67 da Lei 8.666, de 21 de junho
de 1993 e  demais  legislação  correlata,  RESOLVE:Art.  1º  -
Designar, os servidor abaixo relacionado, para acompanhar e
fiscalizar a execução no Ano-2022, e o adequado cumprimento
das cláusulas estabelecidas nos Contratos celebrado entre a
PREFEITURA  MUNICPAL  DE  GONÇALVES  DIAS,  DA
SECRETARIA  MUNICIPAL  ABAIXO  LISTADO:SECRETÁRIA
MUNICIPAL  DE  OBRAS  E  INFRAESTRUTURA  URBANA.
FUNÇÃO:  Fiscal;  NOME:  FRANCISCO  GONÇALVES  DIAS
NETO; CPF:611.157.513-95. Art. 2º - Os Fiscais de Contrato
serão responsáveis para representar a Prefeitura Municipal de
Gonçalves Dias perante o contratado e zelar pela boa execução
do objeto  pactuado,  mediante  a  execução das  atividades  de
orientação,  fiscalização,  controle  e  ateste.Art.  3º  Ao  Fiscal
deverá  ser  entregue  pelo  Setor  de  compras,  imediatamente
após a nomeação, pasta contendo cópia do contrato com sua
respectiva  publicação,  para  conhecimento  do  objeto  a  ser
fiscalizado.Art. 4º Fica garantido ao Fiscal do contrato amplo e
irrestrito acesso aos autos do processo administrativo relativo
ao Contrato sob sua fiscalização.Art. 5º Esta Portaria entra em
vigor  na  data  da  sua  assinatura.Gonçalves  Dias/MA,  03  de
Janeiro  de  2022.  Antonio  Soares  de  Sena  -  Prefeito
Municipal. 

Publicado por: DARLAN MENDES COELHO ALMEIDA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR
ARCHER

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.
09/2022

 O  Município  de  Governador  Archer  -  MA,  através  de  sua
Pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados
que realizará Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº.
09/2022, Processo Administrativo n° 11/2022, do tipo menor
preço por item, que tem como objeto a Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de transporte escolar,
com fornecimento de combustível e motorista, para o Município
de Governador Archer/MA, para atender as necessidades da
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