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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

A VISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 - CPL 

000096 

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Buritirana - MA torna público para conhecimento dos 
interessados que fará licitar na modalidade Pregão Presencial nº 006/2022-CPL, com objeto aquisição de 
uniformes escolares para distribuição aos alunos da rede de ensino municipal. , de acordo com a Lei nº 
10.520/02, 8.666/93 e suas alterações. 
Data de Abertura: 20 de Abril de 2022 às 09:00 horas. 
Endereço: Av. Senador La Rocque s/n Centro - Buritirana - MA. 
Obtenção do Edital: O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos gratuitamente por meio do 
site www.buritirana.ma.gov.br ou mediante solicitação ao Pregoeiro e o pagamento no valor de R$ 20,00 
(vinte reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, estando 
disponível para atendimento em dias útei s, das 08 :00 às 12 :00 horas, na sede da Comissão Permanente de 
Licitações sito na Av. Senador La Rocque s/n, Centro, Buritirana - MA 

Buritirana (MA), 30 de Março de 2022 

Pregoeiro 
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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO 
EDITAL PARA PUBLICAÇÃO DIA 04/04/2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA - MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

A VISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 - CPL 

OBJETO: Aquisição de uniformes escolares para distribuição aos alunos da rede de ensino municipal. 
ABERTURA: 20 de Abril de 2022 às 09:00 horas. 
ENDEREÇO: A v. Senador La Rocque s/n, Centro - Buritirana - MA. 
TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço por Item 
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos gratuitamente por 
meio do site www.buritirana.ma.gov.br ou mediante so licitação ao Pregoeiro e o pagamento no valor de 
R$ 20,00 (vinte reais) , a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, estando 
disponível para atendimento em dias útei s, das 08:00 às 12:00 horas, na sede da Comissão Permanente de 
Licitações sito na A v. Senador La Rocque s/n, Centro, Buritirana - MA. JOSÉ SOUSA AMANCIO -
PREGOEIRO 



1 D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS 

item, nos termos da Lei nº. 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº. 
8.666/93. Objeto: Registro de preço para futura e eventual contrata
ção de pessoa(s) jurídica(s) para aquisição de livros didáticos para o 
Proj eto Aprova Mais Brasil com 12 volumes compostos com li vros 
de Língua Po1tuguesa e Matemática de 2° ao 5° ano Ensino Funda
mental I e 8° ao 9° ano Ensino Fundamental l i para atender os alunos 
da rede de ensino do município de Barra do Corda/MA. A abertura em 
15/04/2022 as 09 :00h, horário de Brasí lia/DF. Local: Portal de com
pras Licitanet - www.l ic itanet.com .br. Edital disponível no Portal de 
Compras Licitanet, Mural de Licitações no site do TCE/MA, Portal 
do Município: www.ban·adocorda.ma.gov.br ou na sede a Comissão 
Especial de Lic itação onde serão também fornec idos elementos, in
fo rmações e outros esclarec imentos sobre a Licitação, pelo e-mail: 
licitacao@ba1ndocorda.ma.gov.br. Barra do Corda/MA , OI de abril 
de 2022. Publique-se. Christoffy Francisco Abreu Silva Pregoeiro. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 034/2022 
- PMBDC/MA. O Município de Barra do Corda - MA, através da 
Comissão Especial de Licitação, toma-se público, para conhecimento 
dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, 
na fonna ELETRÔNICA, com cri tério de julgamento, menor preço 
por item, nos termos da Lei nº. 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei 
nº. 8.666/93. Objeto: Registro de preço para futura e eventual con
tratação de pessoa jmidica especia lizada para aquisição de veículo 
automotor zero km para transporte de passageiros e carga tipo cami
nhonete 4x4 cabine dupla, com a fina lidade de atender as demandas 
da Secretaria Municipal de Educação-SEMED da rede municipal de 
ensino de Barra do Corda/MA. A abertura em 15/04/2022 as 14:00h, 
horário de Brasília/DF. Local: Porta l de compras Licitanet - www. 
licitanet.com.br. Edital disponível no Portal de Compras Licitanet, 
Mural de Licitações no site do TCE/MA, Porta l do Município : www. 
barradocorda.ma.gov.br ou na sede a Comissão Especial de Lic itação 
onde serão também fornecidos elementos, infomiações e outros es
clarecimentos sobre a Licitação, pelo e-mail: licitacao@barradocor
da.ma.gov.br. Barra do Corda/MA, OI de abril de 2022 . Publique-se. 
Christoffy Francisco Abreu Si lva Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURJTIRANA - MA 

ESTADO DO MARA HÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BURITIRANA - MA COMISSÃO PERMANENTE DE LICI
TAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
006/2022 - CPL OBJETO: Aquis ição de uniformes escolares para 
distribuição aos alunos da rede de ensino municipal. ABERTURA: 20 
de Abril de 2022 às 09:00 horas. ENDEREÇO: Av. Senador La Roe
que s/n, Centro - Buritirana- MA. TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço 
por Item OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão 
ser consul tados e obtidos gratuitamente por meio do site www.buriti
rana.ma.gov.br ou mediante solicitação ao Pregoeiro e o pagamento no 
valor de R$ 20,00 (v inte reais), a ser recolhido através de Documento 
de Arrecadação Municipal - DAM, estando disponível para atendi 
mento em dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, na sede da Comissão 
Pennanence de Licitações si to na Av. Senador La Rocque s/n, Centro, 
Bmitirana - MA. JOSÉ SOUSAAMANCIO - PREGOEIRO. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial nº 007/2022-CPL/PMC. 
A Prefeitura Municipal de Carolina, mediante seu Pregoeiro, designado 
pela Portaria nº O 12, de O 1 de janeiro de 202 1, torna público que o Pregão 
Presencial nº 007/2022-CPL/PMC, do tipo Menor Preço, para Registro 
de Preços de aquisição de cãmeras e equipamentos de segurança, se1vi
ços de instalação e manutenção com fornecimento de peças, confonne 
Anexo Ido Edital , realizar-se-á em 18.04.2022, às 08h30min, na sala da 
Comissão Pennanente de Licitação-CPL, desta Prefeitura, localizada 
na Praça Alípio Carvalho, nº 50, Centro. CEP 65.980-000 - Carolina/ 
MA. O Edital foi redigido na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, do 
Decreto Federal nº 3.555/2000, da Lei Complementar nº 123/2006, 
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TERÇA - FEIRA, OS - ABRlL - 2022 

alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e pela Lei Complemen
tar nº 155/201 6, aplicando subsidiariamente, no que couber, a Lei 
Federal nº 8.666/ 1993 e demais 1101mas regul amentares pertinentes à 
espécie; e seus anexos estão à disposição dos interessados, de 2° a 6° 
feira, no horário das 08h às 12h, na Comissão Permanente de Licita
ção-CPL desta Prefeitura, Sacop, Diário Oficial do Estado do Mara
nhão ou no site www.carolina.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais, 
no mesmo endereço. Carolina/MA, OI de abri l de 2022. AMILTON 
FERREIRA GUIMARÃES-Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO 
GUILHERME - MA 

01 PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022. -ARP PROCESSO AD
MINISTRATIVO Nº 018/2022. AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 012/2022 PROCESSO ADMfNISTRATTVO Nº 
O 18/2022 . A Prefeitura Municipal de Centro do Guilhenne, por meio 
de sua COM1SSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, tor
na público que realizará licitação na modalidade Pregão sob a fonna 
Eletrônica, nº 012/2022, cujo objeto o Registro de Preços de eventual 
aquisição de material de esco lar para atender as demandas do mun i
cípio. Na modalidade Pregão para Ata de Registro de Preço, sob a 
fonna eletrônica, do tipo Menor Preço por item. Data da disputa: dia 
18 de abri l de 2022 às 09:00 min horário de Brasília, no Porta l do -
www.licitanet.com.br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados na sala da Comissão Central de Licitação de 2" a 6ª feira 
das 08h00min às l 2h00min, onde poderá ser consultado e/ou obtido 
gratui tamente em mídia removível (pendrive ou cd), adquirido de for
ma física (em papel) mediante ao recolhimento da importância de R$ 
50,00 (cinquenta reais) através de DAM (documento de arrecadação 
municipal) , pelo portal da transparência do município: http://www. 
tranparencia.centrodoguilherme.ma.gov.br / e também disponíve l no 
mural de licitações do TCE/MA: ou no Portal Compras do www.l i
citanet.com.br. Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados 
na Comissão Central de Licitação, no horário de expediente ou por 
e-mai l, no endereço eletrônico: pmcdcpl@gmail.com e pelo fone: 
(98) 98 195-2 108. Centro do Guilhenn e - MA, OI de abri l de 2022. 
Carlos Antonio Gomes da Silva. Pregoeiro do município. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Eletrônico nº 01 6/2022-SRP. Pro
cesso nº 128 1 /2022. Objeto: "Eventual contratação de empresa es
pecializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva de veículos com fornecimento de peças, acessórios, com
ponentes e materiais originais ou recomendados pelo fabricante, de 
acordo com a característica de cada veículo, exceto se o serviço ou 
material estiver em gozo de garantia original de fabricante, de inte
resse da Administração Pública"; Abertura : 19/04/2022 às 14:00hs; 
Endereço Eletrônico (www.portaldecompraspublicas.com.br). Base 
Legal: termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto 
nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 10.024, de 20 de 
Setembro de 2019 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezem
bro de 2006, ap licando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e demais normas atinentes à espécie. Informações e 
Consultas: Sala da Comissão Pennanente de Lic itação - CPL, loca
lizado na Av. Pres idente Vargas, nº 31 O, Centro - Chapadinha- MA 
- CEP: 65.500-000; Telefone: 98-99167-3542 e Site do Portal da 
Transparência do Município de Chapadinha: http://transparencia.cha
padinha.ma. gov.br/acessolnfo1macao/l icitacao/tce. Chapadinha/MA, 
O 1/04/2022. Luciano de Souza Gomes - Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022 
- CPL/PMC PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 189/2022 OB
JETO: Registro de preços para futura aquisição de materiais de ex
pediente e limpeza para as Secreatarias de Saúde e Assistencia So
cial. DATA DA ABERTURA: 18/04/2022 às 09h00min, horário de 
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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DIÁRJO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BURITlRANA 
EDITAL PARA PUBLICAÇÃO DIA 04/04/2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIUTIRANA-MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

A VISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 - CPL 

00 0099 

OBJETO: Aquisição de uniformes escolares para distribuição aos alunos da rede de ensino municipal. 
ABERTURA: 20 de Abril de 2022 às 09:00 horas. 
ENDEREÇO: A v. Senador La Rocque s/n, Centro - Buritirana - MA. 
TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço por Item 
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos gratuitamente por 
meio do site www.buritirana.ma.gov.br ou mediante solicitação ao Pregoeiro e o pagamento no valor de 
R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, estando 
disponível para atendimento em dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, na sede da Comissão Permanente de 
Licitações sito na Av. Senador La Rocque s/n, Centro, Buritirana - MA. JOSÉ SOUSA AMANCIO -
PREGOEIRO 



000100 
1 

BURITIRANA - MA Quarta, 06 de Abril de 2022 ANO: 4 1 NQ 88 
DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO 

GABINETE DO PREFEITO 

AVISO EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Extrato de Contrato PP 017/2019 

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL 

DE BURJTIRANA (MA) QUINTO TERMO ADITIVO 

AO CONTRATO Nº 01.04.01 /2019 COM OBJETO 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, 

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, QUE ENTre SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE buritirana E A 

EMPRESA E. O. DOS SANTOS SERVIÇOS LTDA., NA 

FORMA ABAIXO. Aos quinze di as do mês de Março do 

ano de 2022, de um lado, o MUNICÍPIO DE 

BURITIRANA - MA, CNPJ/MF nº 0l.601.303/0001-22, 

com sede administrativa na A v. Senador La Rocque s/n, 

Centro, por seu Prefeito, TONISLEY DOS SANTOS 

SOUSA, brasileiro, casado, agente político, po1tador da 

cédula de identidade de nº O 15719532000-2 SSP-MA e do 

CPF nº O 17.449.383-50, doravante denominada 

simplesmente de CONTRATANTE e, do outro lado, a 

empresa E. O. DOS SA TOS SERVIÇOS LTDA., pessoa 

jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 

04.396.624/0001-20, com sede na Rua Souza Lima nº 236, 

Sala 02, Centro, neste ato representada pelo Sr. Gera ldino 

Caires dos Santos, brasi leiro, casado, empresário, portador 

da cédula de identidade de nº 16170652001-7 SSP-MA e do 

CPF nº 107.843.252-68, doravante denominada 

simplesmente de CONTRATADO, tendo em vista o que 

consta no Pregão Presencia l nº O 17/20 19 - CPL e proposta 

apresentada , que passam a integrar este instrumento, 

independentemente de transcrição, na paite em que com 

este não contlitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o 

presente TERMO ADITIVO, regido pela Lei nº 10.520/02, 

Lei nº 8.666/93, mediante as cláusu las e condições 

seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA Pelo presente 

instrumento fica alterada a seguinte cláusula: CLÁUSULA 

QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 

DO CONTRA TO para estabelecer que o prazo contratual 

inicialmente estabelecido será prorrogado por doze meses, 

nos moldes do que preconiza o contrato nº 01.04.01 /2019 e 

Edital do Pregão Presencial nº 017/2019. CLÁUSULA 

SEGUNDA Ficam mantidas todas as demais cláusulas e 

condições do contrato original, especialmente no tocante 

aos preços. CLÁUSULA TERCEIRA Este aditi vo passa a 

vigorar a partir da data de sua ass inah1ra . E, para firmeza e 

como prova de assim haverem, entre si, ajustado e 

contratado, é lavrado o presente instrumento em 02 (duas) 

vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é 

assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo 

nomeadas. Buritirana (MA), 15 de Março de 2022. 

TONISLEY DOS SANTOS SOUSA - PREFEITO 

MUNICIPAL 

Publicado por: VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS 

Código identificador: sfccaxzrnp520220406080403 

A VISO DE PREGÃO PRENSENCIAL 

A VISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 

006/2022 

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL 

DE BURITIRANA - MA COMISSÃO PERMANENTE 

DE LTCIT AÇÃO A VISO DE LTCIT AÇÃO PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 006/2022 - CPL OBJETO: Aquisição de 

uniformes escolares para distribuição aos alunos da rede de 

ensino municipal. ABERTURA: 20 de Abril de 2022 às 

09 :00 horas. ENDEREÇO: Av. Senador La Rocque s/n, 

Centro - Buritirana - MA. TIPO LICITAÇÃO: Menor 

Preço por Item OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus 

anexos poderão ser consultados e obtidos gratuitamente por 

meio do site www.buritirana.ma.gov.br ou mediante 

so licitação ao Pregoeiro e o pagamento no valor de R$ 

20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de 

Arrecadação Municipal - DAM, estando disponível para 

atendimento em dias úteis, das 08:00 às 12: 00 horas, na 

sede da Comissão Permanente de Licitações sito na Av. 

Senador La Rocque s/n, Centro, Buritirana - MA. JOSÉ 

SOUSA AMANCIO - PREGOEIRO 

Publicado por: VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS 

Código ident ificador: 15z5ofvtb20220406090449 

AVISO EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Extrato de Contrato TP 007/2021 

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL 

DE BURITIRANA (MA) PRIMEIRO TERMO ADITIVO 

AO CONTRATO Nº 13.08.02/2021 de REFORMA DA 

PRAÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL, QUE ENTRE 

SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BURITIRANA (MA) 

E A EMPRESA SS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

L TOA ., NA FORMA ABAlXO. Aos trinta e um dias do 

Assinado Eletronicamente Com Certificado Padrão ICP-Brasil e Carimbo de Tempo, em conformidade com a 
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 2001 , garantindo autenticidade, validade juridica e integridade. Página 2/6 
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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

JORNAL "O PROGRESSO" 
EDITAL PARA PUBLICAÇÃO DIA 04/04/2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURJTrRANA - MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 - CPL 

OBJETO: Aqui sição de uni fo rmes esco lares para distribuição aos 
alunos da rede de ensi no municipal. 
ABERTURA: 20 de Abril de 2022 às 09:00 horas. 
ENDEREÇO: Av. Senador La Rocque s/n, Centro - Buritirana - MA. 
TIPO LICITA ÇÃO: Menor Preço por Item 
OBTENÇÃO DO E DITA L: O Edital e seus anexos poderão ser 
co nsultados e obtidos gratuitamente por meio do site 
www.buritirana.ma.gov.br ou mediante so licitação ao Pregoeiro e o 
pagamento no valor de R$ 20,00 (vi nte reais), a ser recolhido através 
de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, estando disponível 
para atend imento em dias úteis, das 08:00 às I 2:00 horas, na sede da 
Comissão Permanente de Licitações sito na Av. Senador La Rocque 
s/n, Centro, Buritirana - MA. JOSÉ SOUSA AMANCIO -
PREGOEIRO 
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Sábado, 02 de abril de 2022 

Baldei fala da retomada dos negócios e da importância da 
parceria público-privada na abertura da Feira do Empreendedor 
Eve11to do Sebrae co11ta com patrocÍllio do SESI/SENA I e marca retomo aos e11e11tos empresariais prese11ciais 
SÃO LUÍS• O presidente 

da Federação das Indústrias do 
Estado do Marnnhão (FIEMA). 
Edi lson 13aldez, representou as 
cnl icl., dt.! ~ cmpre~ariai~ d1.., M,1-
ru11hiiu (FI EMA. CDL. rCDL, 
ACM e Fc:comércio) na solcni• 
dade de abertura da I O' edição 
da Feira do Empreendedor. pro
.movida pe lo Sebrae-MA. que 
transfom1ou o Multicenter Ne
gócios e Eventos de São Luís 
na capital brasileira do cmprc
cndc<l orismo. 

Baldez ressaltou a sa1is fa
çào de participar da Feira, que 
simbo liza o momento de reto-

mada dos negócios depois da 
turbu lência da covid- 19. " Pa
rabenizo o presidente do Con
sell10 do Sebrae. R,Jimundo 
Coelho, iJ d iretoria e u~ co la
boradores d.i entidade pel o 
grande evento"'. 

O lider empresarial da in
dú stria marnnhense tam bém 
enfutizou a importància da~ par
cerias que ajudoram a concreti
zar a iniciativa. ·'A Feiro é uma 
conjunção de esforços das enti
dades junto ao Scbrac. tendo 
também como parceiro o Go
verno do Estado, reforçando ain
da mais a importância da parce-

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001 /2022 

A Câmara Municipal de Imperatriz - MA, localizada Rua Sim
plicio Moreira, n~ 1185, Centro, Imperatriz - MA, através da Co
missão de Licitação. Instituída pe la portaria n• 001/2022, de 13 
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0
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espécie. realizará ás 09:00hs (nove horas) do dia 18 de abril de 
2022, a licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo me
nor Preço, objetivando a Contratação de empresa especializada 

segmento de tecnologia da informação para prestar serviço 
licença pelo uso de software, aplicação da solução com for

cimento de licenças permanentes Web ou mobile, visando a 
., IOdernização dos sistemas de infonnãtica do Poder Legislativo 
de Imperatriz, mediante o desenvolvimento e implantação de 
soluções informatizadas. Este Edital e seus anexos estão à dis
posição dos interessados no endereço supra, de 2" a 6" feira , no 
horá rio das 07:30hs (sele horas e trinta minutos) ás 13:30hs 
(treze horas e trinta minutos), onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou obtidos mediante recolhimento da importância 
de R$ 30.00 (trinta reais), que deverá ser feito através de Deposi• 
to e ain da estará disponível no si te : b.ll.o..Jl 
WWW camaraimoeratriz ma.gay br. Esclarecimentos adicionais , no 
mesmo endereço. Imperatriz - MA. 24 de março de 2022. Hayan
ne Kliscia Lima da Silva - Presidente da CPL. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022-CPL OBJETO: Contratação de 
empresa para a prestação de serviços fúnebres com fornecimento de 
uma mortuária. translado e serv1ÇOs complementares. A BERTURA: 28 de 
Abril de 2022 às 08:30 horas. ENDEREÇO: Av. Leonardo de Almeida s/n, 
Centro - Sitio Novo - MA TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço CRITERtO DE 
JULGAMENTO: Menor Preço Global OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e 
seus anexos poderão ser consultados e obtidos gratuitamente por meio 
do site htlp:/fwww.sitionovo.ma.gov.br/editais-licitacoes ou mediante so--
licitação à Pregoeira e o pagamento no valor de RS 50,00 (cinquenta 
reais), a ser recolhido através de Documenlo de Arrecadação MunÍC!pal -
DAM, estando disponível para atendimento em dias úte is. das 08:00 às 
12:00 horas, na sede da Comissão Pennanente de Licitações sito na Av. 
Leonardo de Almeida s/n, Centro. Sitio Novo- MA. ANNA CECIUA DINlZ 
SILVA FRANCELINO - PREGOEIRA OFICIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Ili\!~:,:~; ,:R;;n~~p~•:;:~~;~ ~f ~ o~~~:~ra:a~: 
voado Paciência). ABERTURA: 25 de Abril de 2022 às 08:30 horas. 

ENDEREÇO: Av. Leonardo de Almeida s/n, Centro- Sitio Novo- MA TIPO 
LICITAÇÃO: Meoor Preço CRITÉRIO OE JULGAMENTO: Menor Preço Glo-
bal Obtenção do Edital : O Edital e seus anexos poderão ser consultados 
e obtidos gratuitamente por meio do site http://www.sitionovo.ma.gov.br/ 
editais-licitaooes, rnixal de licitações do TCE ou cplsitionovoma@outlook.oom 
ou mediante solicitação à CPL e o pagamento no valor de RS 50,00 {cin-
quenta reais), a ser rea>lhido através de Documento de Arrecadação Mu-
nicipal - DAM, estando disponí11el para atendimenlo em dias úte,s, das 
08:00 às 12:00 horas, na sede da Comissão Permanente de Licitações sito 
na Av. Leonardo de Almeida s/n, Centro, Sitio Novo - MA. ANNA CECIUA 
DINIZ SILVAFRANCEUNO-PRESIDENTE CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N• 00412022-CPL OBJETO: Recuperaçllo de 
estradas vicinais no município de Sítio Novo - MA (Povoado Paciência ao 
Retiro). ABERTURA: 25 de Abril de 2022 às 10:30 horas. ENDEREÇO: Av. 
Leonardo de Almeida s/n, Centro - Sitio Novo - MA TIPO LICITAÇÃO: 
Menor Preço CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global Obten• 
ção do Edital: O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos 
gratuitamente por meio do site http://www.sitionovo.ma.gov.br/editais-li-
citacoes , mural de lidlações do TCE ou cplsiüonovoma@ouUook.com ou 
mecfü1nto solicita~o a CPL e o pagamento no valor do R$ 50,00 (cinquenta 
reais), a ser reoolhido através de Documento de Arrecadação MunlC!pal -
OAM, estando disponfvel para atendimento em dias úteis, das 08:00 és 
12:00 horas, na sede da Comissão Pennanente de Ucilações silo na Av. 
Leonardo de Almeida s/n , Centro, Sítio Novo- MA. ANNA CECILIA DINlZ 
SILVA FRANCELINO - PRESIDENTE CPL 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA - MA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N" 006/2022 - CPL OBJETO: Aquisição de 
unifonnes escolares para distribuição aos alunos da rede de ensino mu-
nlcipal. ABERTURA: 20 de Abril de 2022 às 09:00 horas. ENDEREÇO: Av. 
Senador La Rocque s/n, Centro - Buritirana - MA. TIPO LICITAÇÃO: 
Menor Preço por Item OBTENÇÃO DO EDJTAl: O Edital e seus anexos 
poderão ser consultados e obtidos gratuitamente por meio do site 
www.buritirana.ma.gov.br ou mediante solicitação ao Pregoeiro e o paga-
manto no valor de RS 20,00 (vinte reais). a ser recolh ido alravês de 
Documento de Arrecadação Municipal - DAM, estando disponlvel para 
atendimento em dias Uteis, das 08:00 às 12:00 horas. na sede da Comis-
são Permanente de Licitações sito na Av. Senador La Rocque s/n, Centro, 
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Fotos: Divulgação 

Edilson Baldez representou a e/asse empresarial 
na al>Brtura da Feira do Empreendedor 

Edilson Baldez com o prefeito Bralde, o• d/retore• 
do SEBRAE ,,. Feira do Emp,een-r 

ria entre o poder público e a ini 
ci..itivu privada''. disse Baldcz. 

PLANO DIRETOR DE 
SÃO LUÍS• Presente ao even
to. o prefe ito de São Luí s . 
Eduardo Braide. anunciou 30 
presidente Edi lson Baldez e a 
todos os empresários presen
tes ao evento que, na próxi ma 
scm3na, encaminha para a Câ
mar..i Municipal o novo projeto 
do Plano Diretor de São Luís 
que, segundo ele, deve ser vo
tado ai nda neste primeiro se
mestre de 2022. 

·'Eu deixei para fazer um 
anúncio hoje. aqui. na Feira do 
Empreendedor com esse nome 
de empreendedorismo. De algo 
que 3 cidade de São Luís espe
ra há muito tempo, que é espe
rado por muitos empreen c.l eclo
res q ue acreditam cm nossa 
cidade e que querem empreen
der. a semana que vem. eu 
encaminharei à Câmara Muni
cipa l, j;',, a mensagem com o 
nuvu plano tlircLOr d..i l.idade dt.! 
S,io Luís. algo que é c~pcrado 
há mui to tempo, que vai fazer 
a nossa cidade ter os empreen
dimentos necessários para ge
rar emprego. para gerar renda. 
mas sem descuidar, também, 
do compromisso e o equilíbrio 

neccsi;;irio de preservar o que 
de bom existe cm nm,sa cida
de . E fo i por isso que passa
mos cs~e tempo faze ndo esse 
trabalho. A mcn~agcm com as 
sugestões ao no, ·o plano dire
tor jó estarão para ser votadas 
na Câmara Municipal. E tenho 
certeza que. ainda nesse pri
meiro semestre, a gente terá o 
plano diretor da cidade de São 
Luis··. destacou o prefeito de 
Sào Luís, Eduardo Braide. 

·'A FI EMA tem uma atua
ção muito forte no scnrido de 
promover uma discussão apro
fundada do plano diretor. Aso
ciedade precisa definir pontos 
e ações qu e des tra vem esse 
processo em favor do desen
volvimento da cidade. A legis
laçào que temos é antiga e é 
preciso atuali,.ar para que se 
permita fazer melhor uso da 
cidade. Inúmeros investimen
tos estão suspensos ou parali• 
sados por um:.i insegurança ju
rídi<.:a dada pela indefinição de 
legislação pertinente que permi
ta quc es tes empreendimentos 
produ11vos possam ser implan
tados sem re~trições ou pen
dcnc i.1s legais. A insegurança 
jurídica prejudica não só aos 
cmpri;sários, mas, sobrctudu a 

sociedade. Esse anúnc io do 
prefe ito Eduardo Braide é uma 
grande notícia para toda a c i
dade'·, enfatizou o presiden te 
da FIEM . Edi lson 13aldez. 

A B E R TU RA 
Pela FIEMA. também prestigi
arum a solenidade de abertura 
da Feira do Empreendedor, os 
vice-presidentes executivos 
da FIEMA, Celso Gonçalo e 
Cl:iudio Azevedo, além do I" 
sçcrctário, Pedro Robson Ho
landa , o l" tesoureiro, João 
Batista Rodrigues, a coordena
dora regional do IEL, Michclc 
Frota , o dire tor regiona l do 
SENA!, Raim undo Arn,da, o 
superi ntendente da FIEMA, 
César Miranda, e o superinlen
dent e do SES I-MA , Diogo 
1 ima . 

INDÚSTRI A EMPREEN
DEDORA -A FIEMA e oSe
brac são entidades innàs, par
cerias e interessadas no dcsen
, olvirncntu do Estado. Dcs~a 
lbrma, dunmte Ft:irn do Empre
cndctlor, SES I. SENA ! e IEL· 
MA apresentam uma série de 
ações e serviço~ para os visi
tantes do Multiccntcr Negóci
os e eventos. 

O Serviço Naciona l de 
Aprendizagem Industria l (SE-

FIEMA comemora aprova~ão de PL sobre 
a lmplanta~ão de antenas 5G em São Luís 

Entidade da indústria acompanhou todo o processo, 
junto à relatora vereadora Karla Sarney 

Cláudio Avezedo, da REMA, alfJ'adeceu o apoio da 
ve,.,-.. e da prefeitura na le,lslaçâo do 5G de São Luís 

SÃO LUi S - A Federação jeto de le i. na Casa da lndús-
das Indústrias do Estado du tr ia Albano Franco. que foz 
Maranhão (FIEMA), cm uma questão de agradecer o apoio 
ação do Conselho Temático da Fll:MA na, di sc ussões 
de Assuntos Legislativos, co- sobre o tema . 
memora a ap rovação, na Câ- ''Ficamos fClizes com a vi-
mara Mun icipa l de São Luis, sita da vereadora Karla Sar-
da projeto de Lei n" 37612 1. ney e querenws parabenizá-
q ue trata sobre a legislação la por esse grande projeto do 
m unic ipal dt implantação de 5\1, du qua l ela foi relatora. e 
anlcnasdctclefnniamóvcl 5(i j,i 1em e1e ndo ao prefeito 
na cap ital maranhcnse. O PL Eduardo Hratdc. É muito im-
foi aprovado na sessão da úl- po rtante a aprovação dessa 
lima terça-fe ira , 29. legislação pnra que possamos, 

a úl tima quinta-fe ira, 3 1, como outras capitais do Bra-
o vice-presidente execuli\'O sil. di spor para a população 
da Fl EMA e pres idente d o dessa tecnologia. Esse proje-
Co11selho Te1nático deAssun- to e as e111e11Uas apresc111adas 
10s Legislativos. Cláud ioA7e- pe la vere;idura s irnplifi i.:a a 
vedo, recebeu a verea dora instalação d() 5G. bcnelician-

pu lação de São Luís, que va i 
ser uma das primeiras capita is 
do Brasi l a ter essa lei apro
vada e a impl antação da tec
nologia '·. destacou C láud io 
A zevedo. 

•"Tivemos várias tratati vas 
com a FIEMA pa ra a111alizar 
a legislação do 5ü que é algo 
bem específico e é um proje
to de le i do executivo. do qual 
fui re la tora na CCJ. A tecno
logia 5U é hoje vista como 
solução llcfinitiva cm vár ios 
setores e nús. de São Luís, 
ago ra já estamos com essa 
legislação aprovada", des taca 
a vereadora Karla Samey. 

PROJ ETO DE LEI - O 
projeto de lei dispõe sobre 
nonnas aplicãveis à instala
ção e de infraestrutura de 
suporte para estação trans• 
m issora de radiocomun ica
ção-ETR. inclus ive as de 
quinta geração (5G). au tori 
zada pe la Agência Nac io nal 
de Tclecomunicnçào (Anate i) 
no município de São Luís, nos 
termos de legislação federa l 
vigente. Vale le mbrar que a 
Anatei es tipu lou um prazo 
máximo de até 31 de ju lho de 
2022 para as operadoras im
p lantarem o 5G nas capitais. 

Courdr.11adoria de 
Comu11icação e Eventos do 

NA I). por exemplo, estreou na 
feira do Scbrae com a palestra 
"Revo lução 4 .0 : nada será 
igual!'", minis trada pelo coor
denador de Educação Profissi
onal, Tecnologia e Inovação da 
entidade, Gilberto Lopes. Nos 
discussões, as tecnologios que 
habi litam para a indústria 4.0. 
a exemplo da internet das coi
sa.~. computação em nuvem. 
big data e inteligência artificial, 
que estão transfonnando o se
tor industrial e, logo, o perfil 
do profissional demandado pelo 
mercado de traba lho. Ainda 
como parte da programação, o 
SENAI-MA apresenta soluções 
nas áreas de capacitação e ino
vação. com os programas Em
prega Mais. Bras il Mais e Con
trnte-me, ass im como o Marke• 
tplace e Aprendi, agcm 4.0, to
dos cm exibição no estande do 
Sistema FI EMA. 

J:i o SES! integra a progra
ma~·ão c:om oficinas do Progra• 
ma SESI Alimentação Saudá
vel. A proposta é orientar os 
participantes no preparo de re
ceita~ práticas. " T udo que tem 
a ver com confeitaria me intc• 
ressa m uito. E eu gostei muüo 
dessa recei ta do SES! do bolo 
funcio nal", disse Agda Stclla 
Cunha Mainoth, enfermei ra de 
profissão e boie ira de coração. 
que se inscreveu no oficina de 
preparo do bolo funcional no 
pri meiro d ia da fe ira. "Vou 
acompanhar todas as ofic inas 
do SES I da progra mação ", 
acrescentou. 

Ainda nesta sexta-feira. OI. 
o SES I apresenta aos empre
endedores o SES! Facil ita, uma 
ferramenta dig ital intuitiva para 
a gestão de saúde e segurança 
do trabalho às micro e peque
nas empresas. O assessor do 
SESI-MA, Sérgio Chaves, co
mandará a explicação, progra
mada para as 20h, no espaço 
Lab do Sistema S, próximo ao 
estando do Sistema FIEMA. 

No mesmo horário, às 20h, 
no espaço Cozinha Show, eo
mcça a o íic ina de Geleia cm 
Compotas para os interessados 
cm empreender na área de ali
mentos. 

IEL NA FEIRA · Ações 
sobre estágio. Programa Jovem 
Aprendiz e IEL Conecta serão 
destaque do Instituto Euvaldo 
Lodi (IEL-MA) na Feira do 
Empreendedor. O Instituto fará 
o cadastramento de profissio
na is e vagas de emprego pela 
platafom1a IEL Conecta. desti
nada a interligar candidatos e 
empresas, flenn itindo o cadas
tro gratu ito de vagas e de cur• 
rículos. possibilitando a pesqui
sa das oportunidades de empre
go e encaminhando o candida
to para a vaga de interesse. 

Além dos serviços, no do
mingo. 3, às 17h30, o IEL tem 
programada a palcsrra ·'Gestão 
de tempo e produti vidade no 
seu dia a dia", tt"rna que será 
abordado pela odministradora 
Bruna Lic:i. Coordenadoria de 
Comunicação e E,1entos do 


