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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A VISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022 - CPL

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Buritirana - MA toma público para conhecimento dos
interessados que fará licitar na modalidade Pregão Presencial nº 011/2022 - CPL com objeto contratação
de empresa para a prestação de serviços de organização e realização das festas juninas, de acordo com a
Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações.
Data de Abertura: 18 de Maio de 2022 às 08:00 horas.
Endereço: A v. 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 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

Buritirana (MA), 28 de Abril de 2022

JosfiousA AMANCIO
Pregoeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022 - CPL
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de organização e realização das festas
juninas
ABERTURA: 18 de Maio de 2022 às 08:00 horas.
ENDEREÇO: Av. Senador La Rocque s/n, Centro - Buritirana- MA.
TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço Global.
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
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SEGUNDA - FEIRA, 02 - MAIO - 2022
Atividade: 2025. Fonte de recursos: Recursos Ordinários: Valor Global: 1.413.714,00 (um milhão quatrocentos e treze mil , setecentos e
quatorze reais). Início da disputa ocorrerá dia 18 de maio de 2022 às
09h :000min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na
Rua Isaac Martins, 371,_Centro Barra do Corda - MA, no horário de
08h00minh as 12h00minh ou no sitio do Tribunal de Contas do Estado - TCE - MA/ SACOP, no Portal da Transparência do município e
plataforma da BLL pelo site www.bll.org.br, informações pelo e-mail
CD1bdc202 l@gmail.com. Barra do Corda- MA, 28 de abril de 2022.
Publique-se. Mikaela Oliveira Cabral Pregoeira do município.
AVISO DE REVOGAÇÃO INEXIGJBTLIDADE DE LICITAÇÃO
N°.01/2022- PM.BC/MA. A Prefeitura Municipal de Barra do Corda- MA, torna público a REVOGAÇÃO da INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO •, 01/2022, que tem por objeto, a contratação de
serviços artísticos destinados a apresentação de espetáculo musical
da banda "Xand Avião", em comemoração ao aniversário de Barra
do Corda-MA, no dia 03 de maio de 2022, através da Secretaria
Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão do Município de
Barra do Corda-MA, conforme decisão judicial. Barra do Corda
(MA), 28 de abril de 2022 . Publique-se. Mikaela Oliv eira Cabral
Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS
SELVAS-MA
AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA A Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas/MA, através da Fundo Municipal de
Saúde, torna público para conhecimento dos interessados, que decidiu pela RATlFICAÇÃO da DlSPENSA Nº 036/2022, sob a égide do
art. 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores,
e demais normas que regem a matéria, objetivando contratação de
pessoa jurídica especializada na realização de exames laboratoriais
(ginecológicos), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus das Selvas/MA, pelo valor estimado
de R$ 17.049,00 (dezessete mil, quarenta e nove reais). CONTRATADA: LAFAC LABORATORIO FARMACEUTICO ANALISES
CLINICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 07.052.442/000120. CONTRATANTE : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Valérie
Izaura Bógea Duai.te. Bom Jesus das Selvas/MA, 28/04/2022. Herbeth dos Santos Fonseca Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA- MA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 04/2022 A Prefeitura Municipal de Brejo de Areia-MA, CNPJ: 0l.612.318/000196, através da CPL, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço n. º
04/2022, objetivando a contratação de empresa para prestação dos
serviços de Assessoria e Consultoria em Controle Interno no Município de Brejo de Areia - MA, a realizar-se no dia 17/05/2022 às 08 :00
horas. LOCAL DE REALIZAÇÃO : Rua da Assembleia de Deus, 06
- Centro Brejo de Areia/MA, onde poderão consultar o edital e seus
anexos gratuitamente, em horário comercial das 08:00h às 12:00h. e
mais informações no site da prefeitura: www.brejodeareia.ma.gov.br
e SACOP - Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas,
E-mail: secadmbda@gmail.com. Brejo de Areia/MA, 28 de abril de
2022. !VANUSA CARVALHO SILVA Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUR1T1RANA- MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022 CPL OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços
de organização e realização das festas juninas. ABERTURA: 18 de
Maio de 2022 às 08:00 horas. ENDEREÇO: Av. Senador La Rocque
s/n, Centro - Buritirana - MA. TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço
Global. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão
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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, Cenu·o, Buritirana - MA.
JOSÉ SOUSAAMANCJO- PREGOEIRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
OGUEIRAS - MA
AVISO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS. A Comissão Permanente
de Licitação - CPL do Município de Fortaleza dos Nogueiras - MA,
avisa aos interessados que rea lizará na sede da Prefeitura Municipal,
situada na Rua Ovfdia Nogueira, nº 22, Girassol - CEP: 65.805-000 Fortaleza dos Nogueiras - MA, licitação Pública na modalidade abaixo discriminada a ser realizada no Portal de Compras Públicas, na
forma da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações posteriores, e Lei
Complementar nº 123/2006 e 14 7/214 e demais normas pertinentes à
espécie. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados
no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 13:00
horas, onde poderá ser consultado e adquirido gratu itamente, conforme especificações abaixo. Qualquer informação poderá ser obtida no
endereço acima, no portal da transparência site: https: //fortalezadosnoIDJeiras.ma gov.br, pelo telefone (0**99) 984785195 e/ou e-mail:
cpl.fortalezadosnogueirasma@yahoo.com

Pregão Eletrônico Nº009/2022

Data/Hora de Abertura
13/05/2022 - 08h30min.
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa(s)
especializada na manutenção corretiva e preventiva de poços artesianos e fornecimento de bombas e peças hidráulicas e elétricas
para poços artesianos, para suprir as necessidades do Mun icípio
de Fortaleza dos Nogueiras-MA, conforme Termo de Referência.
Fortaleza dos Nogueiras - MA, 28 de abril de 2022. Domingos Augusto de Oliveira Júnior- Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU- MA
DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1551/2021
TOMADA DE PREÇOS º 006/2021. Objeto: co ntratação de pessoa
jurídica especializada para construção de uma escola com 04 (quatro)
salas de aula no povoado Palmeiras, zona rural, no município de Icatu
- MA, proveniente do CV Nº 02/2021 SEDUC. Em an álise aos autos
do processo administrativo em epígrafe e com base no parecer técnico
sobre as (PROPOSTAS DE PREÇOS) das empresas habilitadas, elaborado pela Secretaria Municipal de Obras, fica abe1to o prazo de 5
(cinco) dias úteis para apresentação de razões recursais (05/05/2022);
5 (cinco) dias úteis para contrarrazões (12/05/2022). Tcatu - MA, 28 de
abril de 2022. Denilson Odilon Fonseca, Presidente.
AVISO DE CONTINUAÇÃO DA LICITAÇÃO TOMADA DE
PREÇOS Nº 007/202 1. A Prefeitura Municipal de lcatu/MA, através
da Comissão Permanente de Licitação toma público para conhecimento dos interessados, a CONTINUAÇÃO DA TP 007.2021 , tendo
em vista a ausência de recurso administrativo das empresas inabilitadas, logo será realizada a abertura dos envelopes com as propostas
de preços das empresas habilitadas: 1 - LEME Engenharia EIRELI,
CNPJ 27.351.940/0001-81 - HABILITADA; 2 - RR Assessoria e
Empreendimentos, CNPJ 37.382.431 /0001-70 - HABILITADA, sob
a égide da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Licitação na
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, sob o
Regime de empreitada por preço global, objetivando : Contratação de
pessoa jurídica especializada para reforma e amp liação da unidade
bàsica de saúde do povoado de salgado na cidade de Icatu - MA, a
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022 - CPL
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de organização e realização das festas
3urunas
ABERTURA: 18 de Maio de 2022 às 08:00 horas.
ENDEREÇO: Av. Senador La Rocque s/n, Centro - Buritirana - MA.
TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço Global.
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
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GABl"iETE DO PREFEITO

AVISO DE PREGÃO PRENSENCIAL
AVISO DE LTCIT AÇÃO PP 011/2022

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL
DE BURITIRANA - MA COMISSÃO PERMANENTE
DE UCIT AÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL º 011 /2022- CPL OBJETO: Contratação
de empresa para a prestação de serviços de organização e
realização das festas juninas. ABERTURA: 18 de Maio de
2022 às 08:00horas. ENDEREÇO: Av. Senador LaRocque
s/n, Centro - Buritirana - MA. TIPO LICITAÇÃO: Menor
Preço Global. 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 A v.
Senador La Rocque s/n, Centro, Buritirana - MA. JOSÉ
SOUSA AMANCIO - PREGOEIRO
Publicado por: VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS
Código identificador: g0fm itxzrx202204292 l 044 7

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 jurídica e integridade.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
A VISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022 - CPL
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de
organização e realização das festas juninas
ABERTURA: 18 de Maio de 2022 às 08:00 horas.
ENDEREÇO: Av. Senador La Rocque s/n, Centro - Buritirana MA.
TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço Global.
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser
consultados e obtidos gratuitamente por meio do site
www.buritirana.magov.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 PREGOEffiO
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Sexta, 29 de abril de 2022

UEMA é classificada em ranking mundial

de universidades com impacto sustentável
A Universidade Estadual
do Maranhão participou pela
primeira vez do Impact
Rankings, elaborado pela Times Highcr Education
(THE), s2' estabelecendo na
faixa de 1001 melhores universidades entre as 1406 instituições de ensino analisadas
no mundo. De 48 universidades brasileiras. a Instituição
está cm 42º lugar, sendo a
única do Maranhão a partic ipar do ranking.
A THE é uma instituição
britânica especializada cm
educação e o intuito do

ranking é ana lisar quais universidades e instituições de
ensino do mundo estão cm
consonância com os 17 Objcti vos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas.
Em 2022, a UEMA participou do rnnk..ing com cinco
ODS, apresentando melhor
desempenho no ODS 2 (Ran.k.
mundial 101-200, Scorc de
56,1): Obictivo 1: Erradicara
Pobreza;. Objetivo 2: Fome
Zero e Agricultura Sustentável; Objetivo 6; Água Potável
e Saneamento; Objetivo 12:

Consumo e Produção Responsáveis; Objetivo 17: Parcerias e Meios de Implementação.
"A presença da UEMA no
rank..ing demonstra duas coisas: o compromisso da nossa
instituição com os objetivos
do desenvolvimento sustentável e a escolha estratégica
pela intcmacionalizaç.ão. São
princfpios sohrc os quais
montamos a agenda institucional, materializada no PDI
UEMA 2021-2025. Queremos ser uma instituição forte
acadêmica e socialmente, reconhecida além dos limites do

Depois de dois anos, festeio em honra a
Nossa Senhora de Fátima volta a acontecer
····,
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MA e parte da rede mundial

de conhecimento", dis..(je o reitor Gustavo Costa.
De acordo com Ariadne
Rocha, da Assessoria Especializada na Articulação dos
ODS na Universidade, ··a
UEMA reafirma em suas po-

lítica..; institucionais o com•
promisso com a formação ci•
dadã e com o desenvolvímen•
to sustentável, alinhando ensino, ex.tem,ão, pesqui."a e ges•
tão ao Plano de Desenvolvimento Institucional em con~onância com os Objetivos de

De:-ienvolvimento Sustent.:Í•
veis e realidade marnnhense".
A classificação completa
com todas a.~ in ~tituições pode
ser acessada no site: https://
v,.rwv,,.timeshighereducation.com/
rankings/ impact/2022/overnll. (Paula Lima -VEMA)

Sinfra, DNIT e YLI discutem interven~ões na
duplica~ão ela BR■ O 1Ono Itamar Guará
Obra visa facilitar o acesso de veículos e garantir mais seg11r1111ça à população

Dt:pols <lt: dois anos st:m a rt:alizayão do

festejo em honra • Nossa Senho111 de Fátima
com a presem,, , dos fiéis, devido a Pandemiu
dH Cobi-1 9, que levou a óbito milhões de pessoa., em todo o mundo, no próximo sábado
(30), às 19h, com a celebração da Santa, seni
aberto oficialmente ao público, o 21 • festejo
de Nossa Senhora de Fátima, que será realizado na Praça que leva o mesmo nome, bem no
"centrão" de Imperatriz.
Este ano, como os demais, haverá o grande
sorteio de prêmios, onde o principal será uma
Moto FAN 160 e o cupom para você concorrer aos demais prêmios está sendo negociado
pelo valor simbólico de RS 10,00, e pode ser
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parce1ia com os representan•
tes do DNIT e da VLI para
consn11ção do desvio de acesso ao bairro, devido à obra de
duplic ação que prevê a
construção de um viaduto no
local", explicou o secretário
Fábio Hernandez, que ressalta a importância do novo acesso para segurança viária dos

tudoficàm'f

»

a<lquiri<lo na Secn:taria <la Catedral <le Fátima
e nus mãos dus pessous que fazem parte de
grupo dH Igreja.
O 21º festejo de Nossa Senhora de Fátima
este ano, aconteceni de 30 de abril a 13 de
maio, com o Tema " Mãe do Rosário de Fátima e a Educação para o Serviço" e o Lema:
"Maria Mãe educadora, ajuda-nos a Educar e
servir".
Durante as 14 noites do festejo. haverá as
celebrações das Santas Missa.~ e no pátio, além
das tradicionais comidas t!picas da nossa região, 14 artistas irnperatrizenses se apresentarão no palco montado na Praça. (Joãozinho
Cézar)

O secretário de lnfraest,utura, Fábio Hemandcz, acompanhado do secrecá,io-adjunto Demosthenes Lima, e o
engenheiro civil Pedro Henrique participou nessa quinta·
feira (27) de reunião com representan tes do DNIT (Departamento Nacional de lnfraest111nira de Transportes) e
das empresas V LI e posto
Vale do So l, para discutir intervenções para constnição do
desvio de acesso ao reside,1cial Itamar Guará e a VLI.
"Objetivo foi propor uma

empresa VLJ.
Segundo ele, a Secretaria
Municipal de lnfraestrun,ra e
Serviços Públicos propôs a
execução de obra de drenagem profunda, terraplenagem,
sinalização e manutenção no
novo perímetro proposto para
ser construído ligando o eixo

de acesso da BR-010 ao lta-

marGuard.
"Nós solicitamos à VLI a
doação do CAP (CimentoAsüíltico de Pen-óleo). ligante
betuminoso utilizado na construção <lo pa,~mento asfál tico desse novo trecho de acesso passando atrás do posto
Vale do Sol", ressaltou o engenheiro e secretário-adjunto

da Sinfra, Demosthenes lima.
Ele assinalo que o desvio é
essencial para mobilidade urbana com si:gurança dos con·
dutorcs de veículos que se dirigem ao resi dern.:ial lh:1.mar
Guará e à empresa VU. situados às margens da BR-01 O,
próximo ao posto Vale do Sol.
(Gil Carvalho -Ascom)

COMUNICADO
M.\ITI ,\GRlCOLA LTDA inscrita no CNPJ 07.908.458/0001921 torna pllblico que REQUEREU junto à Secretaria de Estado do ~cio
Ambiente e Recursos Naturai1, - SEMA. cm 2.5/04/2022 , a Licença Urltca Ambiental de Regularização - LUAR. para a atividade de Agrossilvj...
pastoril com Cufasc cm produção agrlcola de cana-de-açúcar. localizada
na Fazenda Palmcirinha. Zona Rural, Campc.wc do Maranhão/MA, cot~
forme dados colL"-IAnrcs no E-processo XJ 71 2/2022.

COMUNICADO
MAITY AGRfCOLA LTDA, inscrita sob CNPJ n' 07.908.458/000192, toma público que RCQUEREU da Sec1-e1aria de Estado e.lo ~1eio
Ambi~nlt: e Recursos Nalurais - SEMA, a Outorga Pre\<t'!nli\a para Cap-
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFBTURA MUNICIPAL DE BURITIRANA- IAA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA ÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N' 011/2022 - CPL OBJETO : Contratação
de empresa para a prestação de serviços de organização e realização
das festas juninas. ABERTURA: 18 de Maio de 2022 às 08 :00 horas.
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seus anex.os poderão ser consultados e obtidos gratuitamente por meio

do site www-buolirana-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 dispon lvel para
atendimento em dias üte1s. das 08:00 ãs 12:00 horas , na sede da Comis-
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