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AVISO DE LICITAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias - MA, através da sua 
Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos 
interessados que estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, do 
tipo por Menor Preço lote, objetivando a Contratação de empresa para a prestação de 
serviços de reforma de Unidades Básicas de Saúde UBS, em conformidade com as 
especificações com as especificações contidas no Edital, o qual será processado e 
julgado em conformidade com a Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações posteriores, e 
as condições do Edital à realizar-se às 09:00 horas do dia 31 de maio de 2022. A 
sessão pública de julgamento será realizada nas dependências da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, localizada, à Praça João Afonso Cardoso, 404, 
centro, Gonçalves Dias - MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os 
envelopes de proposta e habilitação. Em atendimento as recomendações do 
Município e da OMS informamos que a sessão ocorrerá em local aberto e arejado, 
que será estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros de cada participante 
durante a sessão e que será obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que cada 
participante porte seu frasco de álcool e itens de proteção necessário. O edital está 
disponível para todos os interessados no site da Prefeitura Municipal no endereço 
eletrônico: https://www.goncalvesdias.ma.gov.br/,  no Portal de Transparência do 
Município, 
http://www.transparencia.goncalvesdias.ma.gov.br/acessolnformacao/licitacaoitce,  no 
site do TCE/MA no sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtido lia sala 
da Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada no Prédio da Prefeitura 
Municipal à Praça João Afonso Cardoso, 404, centro, Gonçalves Dias - MA, de 2a  a 
6, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-r-nail -
cplgdias@hotmail.com . Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados 
e provisoriamente no número ±55 99 8155-1482. Gonçalves Dias(MA), 11 de Maio de 
2022. Regilane Do Nascimento Nunes Silva - Presidente da CPL. 

Gonçalves Dias - MA, 11 de Maio de 2022. 

'0 
Regilane do Nascimento Nunes Silva 

Presidente da CPL 
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Decreto Federal n 8.538115 e alterações e subsidiariamente no 
que couber as disposições da Lei flQ  8.666193 e suas alterações 
e as condições do Edital à realizar-se às 09:00 horas do dia 27  
de maio 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://www.goncalvesdias.ma.gov.br/,  no Portal de 
Transparência do Município, 
http://www.transparencia ,goncalvesdias.ma.gov.br/acessoInfor  
macao/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 Licitação-CPL, localizada no 
Prédio da Prefeitura Municipal à Praça João Afonso Cardoso, 
404, centro, Gonçalves Dias - MA, de 2ê a 6, das 08:00 ás 
12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: 
cplgdias@hotmail.com.  Esclarecimento adicional no mesmo 
endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 
8155-1482. Gonçalves Dias (MA), 11 de maio de 2022. Maria 
Edneude Moura Gomes - Pregoeira. 

Publicado por: VILMAR FEITOSA KRA USE FILHO 
Código identificador: 31 6635b01 Ofefcf7dd455e4836bbcael 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: N 
00312022 -SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP 

AVISO DE LICITAÇÃO.  PREGÃO PRESENCIAL: N 
00312022 -SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 
Processo Administrativo n2  02.0205.00412022. A Prefeitura 
Municipal de Gonçalves Dias - MA, através de sua Pregoeira e 
Equipe de Apoio torna público para conhecimento dos 
interessados que estará realizando licitação na modalidade 
Pregão, na forma Presencial, do tipo Menor Preço por Item, 
para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a aquisição de frutas, 
verduras e carnes frescas para atender as necessidades das 
Secretaria Municipais, o qual será processado e julgado em 
conformidade com a Lei Federal ng 10.520102, Decretos 
Municipais flQ  004 e 00512017 e subsidiariamente as 
disposições da Lei Federal n.° 8.666193 e alterações posteriores 
e as condições do Edital à realizar-se às 11:00 horas do dia 26 
de maio de 2022. A sessão pública de julgamento será realizada 
nas dependências da Secretaria Municipal de Administração, na 

S
sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, à Praça João 
Afonso Cardoso, 404, centro, Gonçalves Dias - MA, no dia, hora 
e local citados, em que serão recebidos os envelopes de 
proposta e habilitação. Em atendimento as recomendações do 
Município e da OMS informamos que a sessão ocorrerá em local 
aberto e arejado, que será estabelecido distanciamento mínimo 
de 02 metros de cada participante durante a sessão e que será 
obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que cada 
participante porte seu frasco de álcool e itens de proteção 
necessário. O edital está disponível para todos os interessados 
no site da Prefeitura Municipal no endereço eletrônico: 
https://www.goncalvesdias.ma.gov.br/,  no Portal de 
Transparência do Município, 
http://www.transparencia.goncalvesdias.ma.gov.br/acessolnfor  
macaoflicitacao/tce, no site do TCEIMA 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 2 0  a 6, das 08:00 ás 12:00 horas, 
podendo ainda ser solicitado através do E-mail: 
cplgdias@hotmail.com.  Esclarecimento adicional no mesmo 
endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 
8155-1482. Gonçalves Dias (MA), 11 de maio de 2022. Maria 
Edneude Moura Gomes - Pregoeira. 

Publicado pohVIrJtF?eii U,A K1(.AUS t'ILii() 
Código identificador: 7d457da8124956b5e7e55265a98aa6e7 

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 
001.0305.2021.12.002.2021 

1 2  TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 
001.0305.2021.12.002.2021 DA TOMADA DE PREÇOS N. 
00212021, GONÇALVES DIAS - MA. TERMO ADITIVO DE 
PRAZO DE CONTRATO E EXECUÇÃO  DE SERVIÇO QUE 
ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE GONÇALVES DIAS - 
MA E A EMPRESA KAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS 
EIRELI - EPP, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO. Pelo 
presente instrumento a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GONÇALVES DIAS- MA, com sede na Praça João Afonso 
Cardoso, 404 - Centro, Gonçalves Dias/MA, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o n. 9  
06.314.827/0001-56, através da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura neste ato representado pelo Sr. Aldair José da 
Silva Leite Secretaria Municipal de Infraestrutura, e a empresa 
KAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - EPP, CNPJ n. 
CNPJ NQ 01.265.80710001-19, Travessa Rui Barbosa NQ 255 
Centro Colinas Maranhão, neste ato representa pelo Sr. João 
Ricardo de Oliveira Moura -, brasileiro, portador do CPF N 
CPF: 043.742.494-43, ao fim assinados, resolve ADITAR o 
Contrato N 2  001.0305.2021.12.002.2021 derivado da TOMADA 
DE PREÇOS N.Q 00212021, com a finalidade da prestação de 
serviços de limpeza pública na sede do Município, firmado 
em 03 de maio de 2021, aditando a vigência por mais 12 (doze) 
meses, ficando as demais cláusulas sem alteração, de acordo 
com o Artigo 65, § 1, da Lei 8.666193. CLÁUSULA TERCEIRA 
- DO PRAZO. Fica prorrogado o prazo inicialmente pactuado 
de 03 de maio de 2021 até 03 de maio de 2022, por mais 12 
(doze) meses, de modo a prolongar a vigência contratual e 
execução até o dia 03/05/2023. CLAUSULA SEGUNDA - DA 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros para 
pagamento dos serviços objeto do presente provêm da seguinte 
dotação orçamentaria: Órgão 11 Sec. Mun. Infra - Estrutura 
Urb. Unidade Orçamentária 11.01 Sec. Mun. Infra - Estrutura 
Urb. 15 452 0161 2.025 Manut. Dos serviços de Limpeza 
Pública. 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Pessoa Jurídica. As 
demais clausulas permanecem inalteradas. E, por estarem 
assim acordados, assinam o presente Termo Aditivo em 02 
(duas) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas 
abaixo assinadas. Gonçalves Dias- MA, 02 de maio de 2022. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA. Aldair 
José Da Silva Leite CPF: 841.531.643-72. Secretário Municipal 
de Infraestrutura. CONTRATANTE. KAL CONSTRUÇÕES E 
PROJETOS EIRELI - EPP. CNPJ n.Q CNPJ N 
01.265.80710001-19. Representante: João Ricardo de Oliveira 
Moura - CPF: 043.742.494-43. CONTRATADA 

Publicado por: VILMAR FEITOSA KRAUSE FILHO 
Código identificador: 21 75cd67d9e82bd04cb4f76782454d5c 
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AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: N° 
004/2022 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: N 
00412022. Processo Administrativo n2  02.0205.00512022. 
A Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias - MA, através da sua 
Comissão Permanente de Licitação, torna público para 
conhecimento dos interessados que estará realizando licitação 
na modalidade Tomada de Preços, no regime de empreitada por 
Menor Preço por lote, objetivando a contratação de empresa 
para a prestação de serviços de reforma de Unidades Básicas 
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de Saúde - UBS, em conformidade com as especificações 
contidas no Edital, o qual será processado e julgado em 
conformidade com a Lei Federal n. 2  8.666/93 e alterações 
posteriores, e as condições do Edital à realizar-se às 09:00 
horas do dia 31 de maio de 2022. A sessão pública de 
julgamento será realizada nas dependências da Secretaria 
Municipal de Administração, na sala da Comissão Permanente 
de Licitação - CPL, à Praça João Afonso Cardoso, 404, centro, 
Gonçalves Dias - MA, no dia, hora e local citados, em que serão 
recebidos os envelopes de proposta e habilitação. Em 
atendimento as recomendações do Município e da OMS 
informamos que a sessão ocorrerá em local aberto e arejado, 
que será estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros de 
cada participante durante a sessão e que será obrigatória a 
utilização de mascaras, luvas e que cada participante porte seu 
frasco de álcool e itens de proteção necessário. O edital está 
disponível para todos os interessados no site da Prefeitura 
Municipal no endereço eletrônico: 
https://www.goncalvesdias.ma.gov.br/,  no Portal de 
Transparência do Município, 
http://www.transparencia.goncalvesdias.ma.gov.br/acessoInfor  
macaoflicitacao/tce, 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 2 4  a 6,  das 08:00 ás 12:00 horas, 
podendo ainda ser solicitado através do E-mail: 
cplgdias@hotmail.com.  Esclarecimento adicional no mesmo 
endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 
8200-9605. Gonçalves Dias (MA), 11 de maio de 2022. Regilane 
do Nascimento Nunes Silva - Presidente da CPL. 

Publicado por: VILMAR FEITOSA KRAUSE FILHO 
Código identificador: d3785b36a8cff7b4c91 c99883deb28b4 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: N 
005/2022 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: N 
00512022. Processo Administrativo n9  02.0205.00612022. 
A Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias - MA, através da sua 
Comissão Permanente de Licitação, torna público para 
conhecimento dos interessados que estará realizando licitação 
na modalidade Tomada de Preços, no regime de empreitada por • Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa 
para a prestação de serviços de Sinalização em Ruas do 
Município de Gonçalves Dias - MA, em conformidade com as 
especificações contidas no Edital, o qual será processado e 
julgado em conformidade com a Lei Federal n. 2  8.666193 e 
alterações posteriores, e as condições do Edital à realizar-se às 
15:00 horas do dia 31 de maio de 2022. A sessão pública de 
julgamento será realizada nas dependências da Secretaria 
Municipal de Administração, na sala da Comissão Permanente 
de Licitação - CPL, à Praça João Afonso Cardoso, 404, centro, 
Gonçalves Dias - MA, no dia, hora e local citados, em que serão 
recebidos os envelopes de proposta e habilitação. Em 
atendimento as recomendações do Município e da OMS 
informamos que a sessão ocorrerá em local aberto e arejado, 
que será estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros de 
cada participante durante a sessão e que será obrigatória a 
utilização de mascaras, luvas e que cada participante porte seu 
frasco de álcool e itens de proteção necessário. O edital está 
disponível para todos os interessados no site da Prefeitura 
Municipal no endereço eletrônico: 
https://www.goncalvesdias.ma.gov.brl , no Portal de 
Transparência do Município, 
http://www.transparencia.goncalvesdias.ma.gov.br/acessolflfor  
macaoflicitacao/tce, 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 PraçJoão Afonso Cardoso, 404, centro, 
Gonçalves Dias - MA, de Y49, da3 08.00 ás 12.00 horas, 
podendo ainda ser solicitado através do E-mail: 
cplgdias@hotmail.com.  Esclarecimento adicional no mesmo 
endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 
8200-9605. Gonçalves Dias (MA), 11 de maio de 2022. Regilane 
do Nascimento Nunes Silva - Presidente da CPL. 

Publicado por: VILMAR FEITOSA KRA USE FILHO 
Código identificador: 1 e21 5bO29da4de4cf9l35cafdel  Bbca7 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR 
ARCHER 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA NO 0912022 - 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2  3812022 - SEMAS 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA N2  0912022 
DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24, X, 8.666193 

Processo administrativo n 2  3812022 - SEMAS 

Na qualidade de ordenador de despesas, considerando toda 
documentação produzida nos autos, notadamente o parecer 
jurídico, RATIFICO e AUTORIZO a dispensa para Locação de 
um imóvel para o funcionamento da Secretaria Municipal 
de Assistência Social de Governador Archer - MA, através 
da mesma por um período de 12 (doze) meses, no valor mensal 
de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), de propriedade do 
SrQ Antonio Celso Oliveira Carneiro, portador do CPF: 
331581773-15 e RG: 068270892018-8 SSPIMA; que correrá 
à conta da dotação orçamentária seguinte: ORGÃO 02 Poder 
Executivo UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 08 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Código da Ficha: 433 
08 122 0001 2059 0000 MANUT. FUNC DA SEC.MUN 
ASSIST.SOCIAL 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - 
Pessoa Física ORGÃO 02 Poder Executivo UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
SOCIAL Código da Ficha: 462 08 244 0003 2070 0000 MANUT 
E FUNC. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS 
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 

Governador Archer- MA, 29 de abril de 2022. 

Mônica Cristina de Carvalho Leal 
Secretária Municipal de Assistência Social 

Publicado por: ELL4S DE MOURA SILVA 
Código identificador: 78d5ee74dd789925696b298d1 c682f56 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR 
EUGêNIO BARROS 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO 
BARROS - MA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N2  01412022 

O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - 
MA, POR SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,  LOCALIZADA 
NA AVENIDA 12 DE OUTUBRO, 635 - CENTRO, GOVERNADOR 
EUGÊNIO BARROS - MA, TORNA PÚBLICO, PARA 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS QUE NO DIA 25 DE 
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ACORDOS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO 
UEMA 

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL. 
ESPÉCIE: Acordo de Cooperação Internacional que entre si celebram 
a Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, neste ato representado 
por seu Magnífico Reitor, Prof. Dr. Gustavo Pereira da Costa, brasileiro, 
e a Comissão Nacional de Investigação e Desenvolvimento Aeroespa-
cial-CONIDA, Agência Espacial - Peru, neste ato representada por 
seu Chefe Institucional, Major General Fap José Antonio García Mor-
gan, peruano. OBJETO visa estabelecer laços de mútua cooperação 
para a promoção de atividades conjuntas, entre a UEMA E CONIDA, 
para o desenvolvimento da pesquisa do "Clima Espacial: estudo de 
fenômenos ionosféricos via acoplamento vertical das camadas D, E e 
F". DA VIGÊNCIA: O presente Acordo de Cooperação Internacio-
nal terá vigência de 04 (quatro) anos, a partir da data de assinatura. 
DATA DA ASSINATURA: 05 de maio de 2022. DOS RECURSOS: 
Não haverá transferência voluntária de recursos entre os Partícipes 
para execução do presente acordo. ASSINAM: Pela Universidade 
Estadual do Maranhão-UEMA, Gustavo Pereira da Costa e a Comis-
são Nacional de Investigação e Desenvolvimento Aeroespacial-CO-
NIDA-Peru, José Antonio García Morgan. São Luís, 09 de maio de 
2022. Joice Belfort Pereira-Chefe de Div. Cooperações Internacio-
nais-Superintendência de Relações Internacionais. 

ADESÕES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR 
LA ROCQUE - MA 

ADESÃO. EXTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 01112021 - "CARONA" N° 00112022; OBJETO: Con-
tratação de empresa especializada para prestação de serviços no for-
necimento de Fardamentos e Mascaras, para atender as demandas das 
Secretarias Municipais do Município de Senador La Rocque/MA, con-
forme condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços no 01 1/2021, 
PREGÃO ELETRONICO N°011/2021, ENTREAPREFE1TURAMU-
NICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA. Válida até 
07 de Maio de 2022. Valor Aderido: R$ 231.090,00 (Duzentos e 
Trinta e Um Mil e Noventa Reais). Detentora dos preços regis-
trados: EMPRESA: MALHARIA MILAGRES EIRELI - CNPJ.: 
23.647.616/0001-54, sediada na Av. Odilo Costa Filho n°57, Par-
que Universitário - São Luís - MA, representada pela Sr' Maria 
dos Milagres Sousa Moreira Aquino - CPF: 278.675.013-04. Sena-
dor La Rocque (MA), 05 de Maio de 2022. BATOLOMEU GOMES 
ALVES- Prefeito Municipal. 

ADESÃO. EXTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 012/2021 - "CARONA" N° 00112022; OBJETO: 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços no 
fornecimento de Fardamentos e Mascaras, para atender as demandas 
das Secretarias Municipais do Município de Senador La Rocque/ 
MA, conforme condições estabelecidas na Ata de Registro de Pre-
ços n° 012/2021, PREGÃO ELETRONICO N° 01112021, ENTRE 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUTTÉRIA DO MA-
RANHÃO/MA. Válida até 07 de Maio de 2022. Valor Aderido: R$ 
823.734,90 (Oitocentos e Vinte e Três Mil Setecentos e Trinta e Qua- 
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transoarencia.goncalvesdias.ma.gov.br/acessolnformacao/licitacao/tce,  
no endereço eletrônico: https:/Iwww.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, Gon-
çalves Dias - MA, de 2  a 6°, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda 
ser solicitado através do E-mail: cplgdiaschotmaiLcom. Esclarecimen-
to adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no 
número +55 99 8155-1482. Gonçalves Dias (MA), li de maio de 2022. 
Maria Edneude Moura Gomas - Pregoeira. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: N°003/2022 
—SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Ad-
ministrativo n° 02.0205.00412022. A Prefeitura Municipal de Gon-
çalves Dias - MA, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio toma 
público para conhecimento dos interessados que estará realizando 
licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo Menor 
Preço por Item, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a aquisi-
ção de frutas, verduras e carnes frescas para atender as necessidades 
das Secretaria Municipais, o qual será processado e julgado em con-
formidade com a Lei Federal n° 10.520/02, Decretos Municipais n° 
004 e 005/20 17 e subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.° 
8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-
-se às 11:00horas do dia 26 de maio de 2022. A sessão pública dejul-
gamento será realizada nas dependências da Secretaria Municipal de 
Administração, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, 
à Praça João Afonso Cardoso, 404, centro, Gonçalves Dias - MA, no 
dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de pro-
posta e habilitação. Em atendimento as recomendações do Município 
e da OMS informamos que a sessão ocorrerá em local aberto e are-
jado, que será estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros de 
cada participante durante a sessão e que será obrigatória a utilização 
de mascaras, luvas e que cada participante porte seu frasco de álcool 
e itens de proteção necessário. O edital está disponível para todos os 
interessados no site da Prefeitura Municipal no endereço eletrônico: 
https://www.goncalvesdias.ma.gov.br/,  no Portal de Transparência do 
Município, http://www.transparencia.goncalvesdias.ma.gov.br/aces-
solnformacao/licitacao/tce,  no site do TCE/MA no sistema SACOP e 
também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Perma-
nente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal 
à Praça João Afonso Cardoso, 404, centro, Gonçalves Dias - MA, de 

a 6°, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado atra-
vés do E-mail: cplgdias@hotmail.com.  Esclarecimento adicional no 
mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 
99 8155-1482. Gonçalves Dias (MA), 11 de maio de 2022. Maria 
Edneude Moura Gomes - Pregoeira. - 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: N° 00412022. 
Processo Administrativo n° 02.0205.00512022. A Prefeitura Muni-1 
cipal de Gonçalves Dias - MA, através da sua Comissão Permanente 1 
de Licitação, toma público para conhecimento dos interessados que 
estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, no regi-
me de empreitada por Menor Preço por lote, objetivando a contrata-\ 
ção de empresa para a prestação de serviços de reforma de Unidades 
Básicas de Saúde - UBS, em conformidade com as especificações 
contidas no Edital, o qual será processado e julgado em conformi-
dade com a Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações posteriores, e as 
condições do Edital à realizar-se às 09:00 horas do dia 31 de maio de 
2022. A sessão pública de julgamento será realizada nas dependên-
cias da Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, à Praça João Afonso Cardoso, 404, 
centro, Gonçalves Dias - MA, no dia, hora e local citados, em que 
serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. Em atendi-
mento as recomendações do Município e da OMS informamos que 
a sessão ocorrerá em local aberto e arejado, que será estabelecido 
distanciamento mínimo de 02 metros de cada participante durante a 
sessão e que será obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que 

cada participante porte seu 	'de álcool i itens de proteção ne- 
cessário. O edital está disponível para todos os interessados no te 

I da Prefeitura Municipal no endereço eletrônico: https://www.goncal- 

~
vesdias.ma.gov.br/,  no Portal de Transparência do Município, http:// 
www.transparencia.goncalvesdias.ma.gov.br/acessoInformacao/lici-
tacao/tce,  no site do TCEIMA no sistema SACOP e também poderá 
ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de Licita-
ção-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Praça João 
Afonso Cardoso, 404, centro, Gonçalves Dias - MA, de 2' a 6a  das 
08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: 
cplgdias@hotmail.com.  Esclarecimento adicional no mesmo endere-
ço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 8200-9605. 
Gonçalves Dias (MA), 11 de maio de 2022. Regilane do Nascimento 

,Nunes Silva - Presidente da CPL. 
--- 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: N° 005/2022. 
Processo Administrativo n° 02.0205.00612022. A Prefeitura Muni-
cipal de Gonçalves Dias - MA, através da sua Comissão Permanente 
de Licitação, toma público para conhecimento dos interessados que 
estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, no re-
gime de empreitada por Menor Preço Global, objetivando a contrata-
ção de empresa para a prestação de serviços de Sinalização em Ruas 
do Município de Gonçalves Dias - MA, em conformidade com as 
especificações contidas no Edital, o qual será processado e julgado 
em conformidade com a Lei Federal n.° 8.666193 e alterações poste-
riores, e as condições do Edital à realizar-se às 15:00 horas do dia 31 
de maio de 2022. A sessão pública de julgamento será realizada nas 
dependências da Secretaria Municipal de Administração, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, à Praça João Afonso Car -
doso, 404, centro, Gonçalves Dias - MA, no dia, hora e local citados, 
em que serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. Em 
atendimento as recomendações do Município e da OMS informamos 
que a sessão ocorrerá em local aberto e arejado, que será estabelecido 
distanciamento mínimo de 02 metros de cada participante durante a 
sessão e que será obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que 
cada participante porte seu frasco de álcool e itens de proteção ne-
cessário. O edital está disponível para todos os interessados no site 
da Prefeitura Municipal no endereço eletrônico: https://www.goncal-
vesdias.ma.gov.br/,  no Portal de Transparência do Município, http:// 
www.transparencia.goncalvesdias.ma.gov.br/acessolnformacaoflici-
tacao/tce,  no site do TCE/MA no sistema SACOP e também poderá 
ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de Licita-
ção-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Praça João 
Afonso Cardoso, 404, centro, Gonçalves Dias - MA, de 2° a 6°, das 
08:00 ás 12:00horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: 
cplgdiashotmail.com . Esclarecimento adicional no mesmo endere-
ço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 8200-9605. 
Gonçalves Dias (MA), 11 de maio de 2022. Regilane do Nascimento 
Nunes Silva - Presidente da CPL. 

AVISO DE LICITAÇÃO. EDC ELETRÔNICO N° 001/2022. 
Processo Administrativo n° 02.0205.00712022. A Prefeitura Muni-
cipal de Gonçalves Dias - MA, através de sua Comissão Permanente 
de Licitação - CPI, toma público para conhecimento dos interessados 
que estará realizando licitação na Modalidade Regime Diferenciado 
de Contratação - RDC, na forma ELETRÔNICA, modo de disputa: 
Aberto, com Critério de Julgamento do Tipo Menor Preço Global, 
objetivando a Contratação de empresa para a recuperação de estra-
da vicinal nos trechos Povoado Conceição ao Povoado Lagoinha 
(MA-256) e Povoado Japãozinho ao Povoado Anajá, Zona Rural de 
Gonçalves Dias -MA, Conforme Exposto no Projeto Básico/Plani-
Ilias - Anexo 1 do Edital, o qual será processado e julgado em con-
formidade com as disposições da Lei n° 12.462/20 11, regulamentada 
pelo Decreto Federal n° 7.581/2011, Lei n° 123/06, Lei 147/14, Re-
solução RDC no 471/2021, Decreto Federal n° 8.538/15, e no que 
couber as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações e demais 
normas especificados ao caso, e nos termos do Edital e seus anexos, 



elogiou a atuação do MP na defesa da 
sociedade. 
"Essa visita faz parte de uma agenda 
de trabalho com os órgãos que são 
estratégicos para a defesa dos direitos 
humanos. O lei? é um parceiro essencial 
nesse segmento em diversas ações. O 
Padhum (Programa de Atuação em Defesa 
dos Direitos Humanos) é um programa 
incrível voltado para a execução da 
política de direitos humanas", afirmou 
Anaanda Casta. 
Ao agradecer a visita, Eduardo Nicolau 
expressou sua satisfação em direrionar 
os esforços institucionais de sua gestão 
para a população mais vulnerável e para o 

público historicamente excluída. "O MI' 
está sempre presente porque defendemos 
a sociedade em qualquer circsastãacia. A 
gente precisa estar justos nesse esforço 
coletivo pelos direitos humanos". 
José Márcio Mala Alves explicou que o 
MPMA criou mais um canal de diálogo 
com a Sedihpap e que a instituição está 
à disposição da referida secretaria para 
somar esforços nos projetos ministeriais. 
"Precisamos da intervenção e mobilização 
das públicos vulnerabilizados lá na 
ponta, nas comarcas da interior. Assim, 
já começamos a colocarem prática ao 
estratégias da Programa de Atuação em 
Defesa das Direitos Humanos". 

É FLORENCE. 
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Anvisa autoriza serviço de bordo e 
mantém uso de máscaras em voos 

sanitárias em aeroportos e fileiras em procedimentos  
aeronaves. De acordo com o de limpeza e desinfecção de 
órgão, as atualizações foram ambientes e superflciea, O 
feitas após a decretação do distanciamento físico continua  
fim da Emergência em Saúde recomendado sempre que  
Pública de Imponência possível.  
Nacional (Espin) em 
decorrência da covsd-19. 

EUROPA Anvisa manteve uso de máscara em aeroportos e aeronaves no 

De acordo com as iOVa5 
Na quarta-feira (11), a Agência território brasileiro 

normas, esta permitida a volta 
do serviço de bordo, a retirada 

Europeia para a Segurança 
da Aviação (Easa) e o Centro aeroportos e voos, no entanto, que "a mascara 

da mascamcara alimentação 
Europeu de Prevenção Em comunicado conjunto, a facial continua a ser uma das 

e o retomo na capacidade 
e Controle de Doenças Easa eu ECDC afirmaram que melhores proteções contra a 

maxama de passageiros 00 
informaram que, a partir "retirar vão 	a recomendação trunstr~ do SARS-CoV-2, 

transporte para embarque e 
da próxima segunda-feira de uso obrigatório de máscaras especialmente para pessoas 

desembarque pela área remota, 
(16), deixam de recomendar médicas nos aeroportos e a mais vulneráveis. 

A obrigalonedade do uso de 
máscaras obrigatórias em bania de voos". Lembram, AØnda 	) 

O procurador-geral de justiça, Eduardo 
Nicolau, recebeu, no manhã dessa 
quinta-feira, 12, a visita institucional da 
secretária estadual de Direitos Humanos e 
Participação Popular (Sedihpop), Amanda 
Casto. Também participaram da reunião os 
promotores de justiça José Márcio Mala 
Ames, diretor da Secretaria para Assuntos 
Institucionais, e Ednarg Fernandes 
Marques, coordenador da Assessoria 
Técnica do MPMA. 
A titular da Sedihpop, que assumiu a 
pasta recentemente, disse que o objetivo 
da visita foi estreitar relações cama 
Ministério Público para desenvolver 
projetas de forma conjunta. Amanda Costa 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVE5 DIAS-MA 
AVISO DE LIcITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: NO 00e12022. Processo 
Admlnlstrabeo e° 02.0205.00512022. A Prefeitura Municipal de Gonçalves 
Dias - MA, através da sua comissão Permanente de Licitação, torna pública 
para conhecimento dos interessados que estará realiaando licitação na 
modalidade Tomada de Preços, no regime de empreitada par Menor 
Preço por lote, obletioando a contratação de empresa para, prestação de 
serviços de reforma de Unidades Básicas de saúde- aRa, em conformidade 
comas especiacaçites conôdas no Edital, o qual será processado e julgado 
em conformidade core a Lei Federal e.O8.666/93 e alterações posteriores, 
eas condições do Edital à realhar.se às naDo bois, da dia 51 de maio de 
2022. A sessão pública de julgamento será realizada nas dependências da 
Secretaria Municipal de Administração, nasalada comissão Permanente de 
Licitação - CPL, à Praça mão Afonso Cardoso, 404, centro, Gonçalves Dias 
- MA, nu dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de 
proposta e habilitação. Em atendimento as recamendaçaes do Município e 
da OMS informamos que a sessão ocorrerá em local aberto e arejado, que 
será estabelecido distanciamento mlnimo de 02 metros de cada participante 
cura etea sessão e que será obngatdea a utilização de mascaras, luras e que 
cada participante porte seu frasco de álcool e itens de proteção necessário. 
o editai está disponível para todos os interessados no site da Prefeitura 
Municipal no endereço eletrônico: hups://wurun.gaocaloesdias.ma.goo. 
br/,  no Portal de Transparência do Município, http://ww ,o.transpareocia. 
gonnaluesdias.ma.gov.br/acessolntonnacao/ticitacao/tce,  no sito do TcE/ 
MA no sistema sscop e também poderá ser consultado e obtido na sala da 
comIssão Permanente de Ucitoção-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura 
Municipal à Praça João Afonso Cardoso, 404, centro, Gonçalves rias - MA, 
de 2 a 5, das usas ás 1,2:00 horas, podendo ainda ser solicitado através 
do t-mall: cplgdias@hotmail.com . Esdarecimento adicional no mesmo 
endereço e e-mail citados e provisoriamente no número 055 99 0200-9605. 
Gonçalves Dias (MA), lide maio de 2022. Regliane do Nascimento suco, 
Silva - Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS-MA 
AVISO DE UOTAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: iie 00512022. Processo 
Administrativo na 02.0205.00612022. A Prefeitura Municipal de Gonçalves 
Dias- MA, através da sua comissão Permanente de Llcitaçãn, torna público 
para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na 
modalidade Tomada de Preços, no regime de empreitada por Menor 
Preço Global, objetivando a contratação de empresa para a prestação de 
serviços de sinalização em Ruas do Município de Gonçalves Dias - MA, 
em conformidade com as especificações cartadas no Edital, o qual será 
processado e julgado em conformidade com a Lei Federal n. 2  8.665193 e 
alterações posteriores, eu, condições do Edital à malhar-se às 15:00 horas 
do dia 31 de maio de 2022. A sessão pública de julgamento será realizada 
nas dependências da Secretaria Municipal de Administração, na sala da 
comissão Permanente de Ucitação-cPL, à Praça João Afonso Cardoso. 400, 
centro, Gonçalves Dias - MA, no dia, hora e local citados, em que serão 
recebidos os envelopes de proposta e habilitação. Em atendimento as 
recomendações do Município e da OMS informamos que a sessão ocorrerá 
em local aberto e arejado, que será estabelecido distanciamento mínimo 
de 02 metros de cada participante durante a sessão e que será obrigatória 
a utilização de mascaras, lavas e que cada participante porte seu frasco de 
álcool e dano de proteção necessário. O edital está disponível para todos 
os interessados no sôe da Prefeitura Municipal no endereço elutranico: 
hups://ueoaw.goncalveodias.ma.goo.bn/. no Portal de Transparência 
do Município, hop://me,w.transparencia.goncalvesdias.mu ,goo.br/ 
acessoinformacaoflicitacao/tse, 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 João 
Afonso Ca 'doso, 404, centro, Gonçalves Dias - MA, de 2 a 60, das 08:00 
ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cplgdias@  
hotmaii.com . Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-muil citados 
e provisoriamente no número -'55098200-9605. Gonçalves Dias(MA), 11 
de maio de 2022. qeojlane do Nascimento Nunes silva - Presidente da cPL 

Retirada da máscara para alimentação fica 
permitida 

A diretoria daAgência Nacional 	máscaras dentro do avião e nas 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) 	áreas restritas dos aeroportos 
aprovou nessa quinta-feira (12) 	continua mantida, além do 
a flexibilizaçâo das medidas 	desembarque realizado por 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA/MA 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 28/2022 

AVISO DE LICITAÇÃO 
A Prefeitura Municipal de Penalva/MA toma público 
que realizará no dia 2710512022, às 09:0011h (horário 

de Brasília), o Pregão Eletrônico n" 2812022, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços da área da saúde, com 
a finalidade de desenvolver as ações e prestar 

atendimento especializado na Rede Pública de Saúde, 
para atender a demanda do Município de Penalva/ 

MA. O edital poderá ser consultado ou obtido no 
endereço eletrônico: www,portaldecompranpublicas, 

com,br. Informações pelo e-mail licitacao.penalva@ 
gmail.com . 
Penalva/MA, 11 de maio de 2022. Freud Norton 
Moreira dos Santos/Pregoeiro. 

COOPERATIVA DE TURISMO,  E LAZER DOS PROPAGANDUSTAO 
veteseooeps e vunoeooara DO ESTADO DO useswstóo- 

cOOPTUPROVEMA 
MRE 214d0e11382 

csP.s 22sss.lsuItoOn.07 

ASSEMBLÉIA GERAL EETRAOROINARIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Odeia, 'utce.Prasblenta da cOOpTapRovOMA, no aos au suas 
anibaVSon Again, oro OOnSOrnOJSdO are, o EstuLtio saida, convocas o, 
romano 000poruntos as COOPERATIVA os -ricisiuuo Leram aos 
PROPAGANDISTAS VENDEDORES E VENDEDORES DO ESTADO só 
MARANHÃO - 000PTUPROVEMA. a meçiareronom ovi AS00MOLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRiA., ser reatuadu no dia 23 de num de 2022, na 
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erfio-nan pasto para 4pe000ÇnO 

Pauta: 
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E) Outros assuntos da lotarssoa da Cooperatina. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS-MA 
AVISO DE LICITAÇÃO. RDC ELETRÔNICO Nenol/2022. Processa 
Admlniotratiso e 0  02.0205.001/2022. A Prefeitura Municipal de Gonçalves 
Dias - MA, através de sua comissão Permanente de Licitação - CPL torna 
público para conhecimento dos interessados que estará reulicondo licitação 
na Modalidade Regime Difomnciadn de contratação -RDc, na forma 
EiEroÕwlcs, modo de disputar Aberto, com critério de Julgamento do 
Tipo Menor Preço Global, obietioundo a contratação de empresa para a 
recuperação de estrada vIcinal nos trechos Povoada conceição ao Povoado 
Lagoinha IMb-2561 e Povoado Japãuainho ao Povoado Anujá, Zona Rural de 
Gonçalves Dias -MA, Conforme Exposto no Projeto Básico/Planilhas-Anexo 
1 do Edital, o qual será processado e julgado cor conformidade com as 
disposições da Lei nO 12.46212011, regulamentada polo Decreta federal na 
7.58112011, Lei n2 123106, Lei 147114, Resolução aoc n 471/ãO2i, Decreto 
Federal no  0.530115, e no que couber as disposições da lei 00 0.806193 
e suas alterações e demais normas especificados ao caso, e nos termos 
do Edital e seus arecos, à realizar-se às 10:00 horas do ala 01 de junho 
de 2022. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente 
no sito httper//www.bbmnetllcltacoes.com.br  no dia e horário mamados. 
O edital está disponível para todos os Interessados no sito da Prefeitura 
Municipal no endereço eletrônico: Altpu//www.goncalvesdias.ma.goo. 
br/,  no Portal de Transparência do Município, httpr//naaw.transparencix. 
gorcalvesdlas.ma.gov.br/acessolnformazao/lldtazao/tee,  no sIto do TcE/ 
MA no sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtido na sala da 
Comissão Permanente de Licitação-CPt., localloadu no Prédio da Prefeitura 
Municipal à Praça J000 Afonso cardoso, 404, centro, Gonçalves Dias - MA, 
de 2 060, das 58:00 ás 12:00 hora,, podendo ainda ser solicitado através 
do E-mail: cplgdias@hotmail.com.  esclarecimento adicional no mesmo 
endereço e e-mail citado, e provisoriamente no número *55998155.1402. 
Gonçalves Dias (MA), lide maio de 2022. Regilane do Nascimento Nunes Silva 

- Presidente da CPI 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS 

AVISO DE UCITAÃO 
TOMADA DE PREÇOS N' 4/2022 

Ucitação-CPL localizada no Prédio da, sefeitara Municipal à Praça João Afonso Cardoso. 
404, centro, Gonçalves Dias - MA. de 21 V/as 08:00 és 12:00 horas, podendo ainda ser 
solicitado através do E-mail: cplgdias@hotmail.com.  Endurecimento adicional no mesmo 
endereço e e-mail citados e provisoriamente no número -'55 99 81.55-1482. 

c 

. 

Processo Administrativo n° 02.0205.00512022 
A Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias - MA, através da sua Comissão 

Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos Interessados que estará 
realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, no regime de empreitada por Menor 
Preço por lote, objetivando a contratação de empresa para a prestação de serviços de 
reforma de Unidades Básicas de Saúde - U85, em conformidade com as especificações 
contidas no Edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal n.O 
8.666193 e alterações posteriores, e as condições do Edital à realizar-se às 09:00 horas do 
dia 31 de maio de 2022. A sessão pública de julgamento será realizada nas dependências da 
Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL. 
à Praça João Afonso Cardoso, 404, centro, Gonçalves Dias - MA, no dia, hora e local citados, 
em que serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. Em atendimento as 
recomendações do Município e da OMS Informamos que a sessão ocorrerá em local aberto 
e arejado, que será estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros de cada participante 
durante a sessão e que será obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que cada 
participante porte seu frasco de álcool e Itens de proteção necessário. O edital está 
disponível para todos os Interessados no slte da Prefeitura Municipal no endereço 
eletrônico: https://eww.goncaívesdias.ma.govbr/,  no Portal de Transparência do Município, 
http//www.transparencia.goncalvesdias.ma.gov.br/acessolnformacao/llcitacao/tce,  no site 
do TCE/MA no sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtido na sala da 
Comissão Permanente de Licitação-CPI., localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Praça 
João Afonso Cardoso, 404, centro, Gonçalves Dias - MA, de 2' a 6', das 08:00 ás 12:00 
horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cplgdias@hotmail.com.  
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no 
número +55 99 8200-9605.  

TOMADA DE PREÇOS Ne  512022 

Processo Administrativo no 02.0205.00612022. 
A Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias - MA, através da sua Comissão 

Permanente de Ucitação, torna público para conhecimento dos interessados que estará 
realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, no regime de empreitada por Menor 
Preço Global, objetivando a contratação de empresa para a prestação de serviços de 
Sinalização em Ruas do Município de Gonçalves Dias - MA, em conformidade com as 
especificações contidas no Edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a 
Lei Federal n. 0  8.666193 e alterações posteriores, e as condições do Edital à realizar-se às 
15:00 horas do dia 31 de maio de 2022. A sessão pública de julgamento será realizada nas 
dependências da Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão Permanente 
de Licitação - CPI, à Praça João Afonso Cardoso, 404. centro, Gonçalves Dias - MA, no dia, 
hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. Em 
atendimento as recomendações do Município e da OMS Informamos que a sessão ocorrerá 
em local aberto e arejado, que será estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros de 
cada participante durante a sessão e que será obrigatória a utilização de mascaras, lavas e 
que cada participante porte seu frasco de álcool e itens de proteção necessário. O edital 
está disponível para todos os interessados no site da Prefeitura Municipal no endereço 
eletrônico: https://www.goncalvesdias.ma.gov.brf , no Portal de Transparência do Município, 
http://www.transparencia.goncalvesdias.ma.gov.br/acessolnformacaoJlicinacao/tce,  no site 
do TCE/MA no sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtido na sala da 
Comissão Permanente de Ucltação-CPI, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Praça 
João Afonso Cardoso, 404, centro, Gonçalves Dias - MA, de 2' a 6', das 08:00 ás 12:00 
horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cplgdlas@hotmail.com.  
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mali citados e provisoriamente no 
número +55 99 8200-9605, 

Gonçalves Dias-MA, 22 de maio de 2022. 
REGILANE DO NASCIMENTO NUNES SILVA 

Presidente da CPI. 

AVISO DE UCITAÇÃO 
RDC ELETRÔNICO PIQ 1/2022 

Processo Administrativo n° 02.0205.00712022. 
A ,  Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias - MA, através de sua Comissão 

Permanente de Licitação - CPL torna público para conhecimento dos interessados que estará 
realizando licitação na Modalidade Regime Diferenciado de Contratação - RDC, na forma 
ELETRÔNICA, modo de disputa: Aberto, com Critério de Julgamento do Tipo Menor Preço 
Global, objetivando a Contratação de empresa para a recuperação de estrada vicinal nos 
trechos Povoado Conceição ao Povoado Lagoinha (MA-256) e Povoado Japãozinho ao 
Povoado Anajá, Zona Rural de Gonçalves Dias -MA, Conforme Exposto ao Projeto 
Básico/Planilhas - Anexo 1 do Edital, o qual será processado e julgado em conformidade com 
as disposições da Lei n2 12.46212011. regulamentada pelo Decreto Federal nO 7.58112011, 
Lei n° 123106, lei 147114, Resolução RDC n 47112021, Decreto Federal on 8338115, e no 
que couber as disposições da Lei nO 8.666/93 e suas alterações e demais normas 
especificados ao caso, e nos termos do Edital e seus acenos, à realizar-se às 10:00 horas do 
dia 01 de junho 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://www.goncalvesdias.ma.gov.br/,  no Portal de Transparência do Município, 
http:ffwww.transparencia.goncalvesdlas.ma.goe.br/acessolnformacao/licitacao/tce, no sue 
do TCE/MA no sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtido na sala da 
Comissão Permanente de Ucltaçilo-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Praça 
João Afonso Cardoso, 404, centro, Gonçalves Dias - MA, de 2' a 6', das 08:00 ás 12:00 
horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cplgdias@hotrnail.com.  
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no 
número +55 99 81551482. 

Gonçalves Dias-MA, 11 de maio de 2022. 
REGILANE DO NASCIMENTO NUNES SILVA 

Presidente da CPI. 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N' 612022 - - SRP 

Processo Administrativo nO 02.0205.001/2022. 
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 equipamentos e materiais 
permanente para a atenção básica de saúde para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde, ore conformidade com o Termo de Referência disposto no Anoso 1 do 
edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei n° 10.520102, Decreta 
Federal nO 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nO 12312006. alterada 
pela Lei n' 147114, Decreto Federal na  8.538115 e alterações e subsidiariamente no que 
couber as disposições da Lei nO 8.666183 e suas alterações e as condições do Edital à 
realizar-se às 09:00 horas do dia 26 de maio de 2022. A sessão pública de julgamento será 
realizada eletronicamente no site https://www.bbrnnetlicitacoes.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.goncalvesdlas.ma.gov.br/,  no Portal de 
Transparência do Município, 
http.//www.transparencia.goncalvesdias.ma.gov.br/acessoleformacao/Iicitacao/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 
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PREGÃO ELETRÔNICO NO 712022 - - SRP 

Processo Administrativo no 02.0205.00212022. 
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 matérias hidráulicos e 
tintas para atender as necessidades das Secretarias Municipais, em conformidade com o 
Termo de Referência disposto no Anexo 1 do edital, o qual será processado e julgado em 
conformidade com a Lei nO 10.520102, Decreto Federal no 10.024/2019, Decretos 
Municipais, Leis complementares flO  12312006, alterada pela Lei na 147114, Decreto 
Federal n° 8.538115 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei 
no 8.666193 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 14:00 horas do dia 
26 de maio de 2022. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no 
site https://www.bbmneellcitacoes.com.br  no dia e horário marcados. O edital está 
disponível para todos os interessados no site da Prefeitura Municipal no endereço 
eletrônico: htsps://www.goncalvesdlas.ma.gov.br/,  no Portal de Transparência do 
Município, 
http-.//www.trarssparencia.goncalvesdias.ma.gov.br/acessolnforntacao/licitacao/tce. 	no 
endereço eletrônico: https://www.bbmnetiicitacoes.com.br , no site do TOS/MA no sistema 
SACOP e também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de 
Ucltação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Praça João Afonso Cardoso, 
404, centro. Gonçalves Dias - MA, de 20 a 6*, das 08:00 és 12:00 horas, podendo ainda ser 
solicitado através do E-mali: cplgdias@hotmall.com . Esclarecimento adicional no mesmo 
endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 8155-1482. 

PREGÃO ELETRÔNICO N* 812022 - SRP 

Processo Administrativo nO 02.0205.00312022. 
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 veículo (zero quilômetro), 
capacidade mínima para 5 lugares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo 1 do 
edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nO 10.520102. Decreto 
Federal nO 10.02412019, Decretos Municipais, Leis complementares nO 12312006, alterada 
pela Lei nR 147114. Decreto Federal nO 8.538115 e alterações e subsidiariamente no que 
couber as disposições da Lei n 2 8.666193 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-
se às 09:00 horas do dia 27 de maio de 2022. A sessão pública de julgamento será realizada 
eletronicamente no site https://www.bbmnetlidtacoes.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.goncalvesdias.ma.gov.br/,  no Portal de Transparência do Município, 
http://www.transparencia.goncalvesdias.rna.gov.br/acessolnformacao/licitacao/tce,  no 
endereço eletrônico: https://www.bbmnedicitacoes.com.br , no sito 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 2* a 61, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser 
solicitado através do E-mail: cplgdias@hotmail.com.  Esclarecimento adicional no mesmo 
endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 8155-1482. 

Gonçalves Dias-MA, 11 de maio de 2022. 
MARIA EDNEUDE MOURA GOMES 

AVISO DE LiCITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Pé' 312022 - SRP 

Processo Administrativo nO 02.0205.00412022. A Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias - 

MA, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio torna público para conhecimento dos 
Interessados que estará realizando licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do 
tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a aquisição de frotas, 
verduras e carnes frescas para atender as necessidades das Secretaria Municipais, o qual 
será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal 00 10.520102, Decretos 
Municipais n2 004 e 00512017 e subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.° 8.666193 
e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 11:00 horas do dia 26 de 
maio de 2022. A sessão pública de julgamento será realizada nas dependências da 
Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL. 
à Praça João Afonso Cardoso. 404, centro, Gonçalves Dias - MA, ao dia, hora e local citados, 
em que serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. Em atendimento as 
recomendações do Município e da OMS Informamos que a sessão ocorrerá em local aberto 
e arejado, que será estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros de cada participante 
durante a sessão e que será obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que cada 
participante porte seu frasco de álcool e Itens de proteção necessário. O edital está 
disponível para todos os interessados no site da Prefeitura Municipal no endereço 
eletrônico: https://www.goncalvesdias.ma.gov.br/,  no Portal de Transparência do Município, 
http'.//www.transparencia.goncalvesdlas.ma.gov.br/acessoinformacao/Ilcitacao/tce,  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 2* a 61, das 08:00 ás 12:00 
horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cplgdias@hotmall.com.  
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no 
número +55 99 8155-1482. 

Gonçalves Dias-MA, 11 de maio de 2022. 
MARIA EDNEUDE MOURA GOMES 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE 

EXTRATOS DE RESCISÃO 

Espécie: Termo de Rescisão Unilateral do CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 181000112019 
Assinado em lê de outubro de 2019. PARTES: Sr° Roberto da Silva Viana, portador do CPF nn 
337.435.773-72, doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro a empresa KLAUS 
CONSTRUCOES ESERVICOS EIREU, com sede na Rua da Caema, Alto do Calhau - São Luis/MA, 
Inscrita no CNPJ/MF sob o nO 07.564.58010001-99, doravante denominada CONTRATADA. 
OBJETO: Contratação de Empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica de 
ruas urbanas na sede do Município de Governador Nunes FrelrMA, DA RESCISÃO: Rescisão 
Unilateral do CONTRATO NO 181000112019, com amparo na disposição da Cláusula Primeira, 
Parágrafo único, e ainda nos termos da Lei n' 8666193, aro. 79, Inciso II. Governador Nacos 
Freire - MA, 17 de junho de 2021. 

Espécie: Termo de Rescisão Unilateral do CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 181000212019 
Assinado em 18 de outubro de 2019. PARTES: Sr.° Roberto da Silva Viana, portador do CPF nt 
337.435.773-72. doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro a empresa KLAUS 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIREU, com sede na Rua da Caema, Alto do Calhas - São Luis/MA, 
Inscrita no CNPJ/MF sob o n 0  07.564.58010001-99, doravante denominada CONTRATADA. 
OBJETO: Contratação de Empresa especializada para execução de pavimentação Asfáltica 
Incluindo drenagem superficial e passeios da rua Capitão Magalhães e rua 07 de Setembro na 
sede do município de Governador Nunes Freire/MA. DA RESCISÃO: Rescisão Unilateral do 
CONTRATO NO 181000212019, com amparo na disposição da Cláusula Primeira, Parágrafo 
único, e ainda nos termos da Lei n' 8.666193, art. 79, inciso II. Governador Nunes Freire - MA, 
17 de junho de 2021. 
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Pra 	Administrativo 
Pig~ ára de 
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vim Unidos fazemos mais 

Processo Administrativo no 02.0205.00512022 
TOMADA DE PREÇOS N.° 00412022 
TIPO: MENOR PREÇO/LOTE 
DATA: 3110512022 
HORÁRIO: 09:00 HORAS 

DECLARAÇÃO DE AFIXAÇÃO DE EDITAL 

Declaro para os devidos fins que o Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 
00412022, objetivando a Contratação de empresa para a prestação de serviços de 
reforma de Unidades Básicas de Saúde UBS, foi afixado no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias - MA. 

Gonçalves Dias - MA, 11 de Maio de 2022. 

Regilane do Nascimento Nunes Silva 
Presidente da CPL 
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