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O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Buritirana - MA torna público para conhecimento dos 
interessados que fará licitar na modalidade Pregão Presencial nº 007/2022-CPL, com objeto contratação 
de agência de propaganda e publicidade para a divulgação dos atos, programas, serviços e campanhas dos 
Órgãos Públicos Municipais e demais entidades ligadas direta ou indiretamente à Administração Pública 
Municipal, de acordo com a Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações. 
Data de Abertura: 27 de Abril 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 
di sponível 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 

~ 
JOS~NCIO 

Pregoeiro 

Buritirana (MA), 07 de Abril de 2022 
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EDITAL PARA PUBLICAÇÃO DIA 11 /04/2022 
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A VISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022 - CPL 
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OBJETO: Contratação de agência de propaganda e publicidade para a divulgação dos atos, programas, 
serviços e campanhas dos Órgãos Públicos Municipais e demais entidades ligadas direta ou indiretamente 
à Administração Pública Municipal. 
ABERTURA: 27 de Abri l 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 A v. Senador La Rocque s/n, Centro, Buritirana - MA JOSÉ SOUSA AMANCIO -
PREGOEIRO 



■fjsEXTA- FEIRA, 08 - ABRIL- 2022 

ção da proposta mais vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS 
para futura e eventual Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para for
necimento parcelado de peças originais ou genuínas para a manuten
ção de veículos leves, motos, veículos utilitários, veículos pesados e 
máquinas pesadas da frota municipal , para atender as necessidades 
do Município de Anajatuba -MA, confonne disposições previstas 
no Edital e seus Anexos, regido pela Lei Federal nºl 0.520/02, De
creto Federal Nºl0.024/19, Decreto Municipal nº022/2021, Decreto 
Municipal nº023/2021 , subsidiariamente pela Lei nº8.666/93 e suas 
alterações e demais legislações pertinentes. O Edital e seus Anexos 
estão à disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada 
na Rua Benedito Leite, 868, Centro , de 2ª a 6ª feira-feira , no horário 
das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consu ltados e retirados 
gratuitamente por mídia digital ou impresso. Assim como pelo por
tal da prefeitura, no endereço eletrônico: www.anajatuba.ma.gov.br 
Esclarecimentos ad icionais no mesmo endereço. Anajatuba - MA, 06 
de ABRIL de 2022. LEONARDO MENDES ARAGÃO. Secretário 
Municipal de Administração. Decreto 11°006/2022. 

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRÓN ICO 
SRP º025/2022. O Município de Anajatuba/MA, através da Prefei
tura Municipal de Anajatuba - MA, por meio do Secretário Municipal 
de Administração, designado pelo Decreto nº006/2022, toma púb lico 
que realizará às 09:00h (Nove horas) do dia 27 de ABRIL de 2022, na 
plataforma Compras Públicas, no endereço eletrônico: https ://www. 
portaldecompraspublicas.com.br, Licitação na Modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preços por item, tendo por objeto a Seleção 
da proposta mais vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS para 
eventual e futura Contratação de Empresa Especializada no fome
cimento de Materiais Hidráulicos e Hidrossanitários de interesse da 
Secretaria Municipal de Administração de Anajatuba -MA, confonne 
disposições previstas no Edital e seus Anexos, regido pela Lei Fede
ral nºI 0.520/02, Decreto Federal Nº I 0.024/ 19, Decreto Municipal 
11º022/2021, Decreto Municipal 11°023/2021 , subsidiariamente pela 
Lei 11°8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes. O 
Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados na Sala da Co
missão Pe1manente de Licitação da Prefeitura Mun icipal de Anajatuba/ 
MA, localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, de 2ª a 6ª feira-feira, 
no horário das 08h00min às l2h00min, onde poderão ser consultados e 
retirados gratuitamente por mídia digital ou impresso. Assim como pelo 
portal da prefeitura, no endereço eletrônico: www.anajatuba.ma.gov. 
br Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Anajatuba - MA, 
em 06 de ABRIL de 2022. LEONARDO MENDES ARAGÃO. Se
cretário Municipal de Administração. Decreto 11°006/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO 
CORDA-MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÓNICO Nº 35/2022 
- PMBC/MA. A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, atra
vés da Pregoeira e equipe de apoio, toma-se público, para conheci
mento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PRE
GÃO, na fonna ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor 
preço por item, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, 
a Lei nº 8.666/93 . Objeto : contratação de pessoa (s) jurídica (s) 
para aquisição de cestas básicas destinadas as famílias com vul
nerabilidade social através da secretaria municipal assistência 
social do município de Barra do Corda - MA. A dotação orçamen
tária será: 08.244.1005.2018 .0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.32. 
Projeto Atividade: 2018. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. A 
dotação orçamentária será: 08.244.1O18.2 105.0000- Elemento de 
Despesa: 3.3.90.32. Projeto Atividade: 2105. Fonte de recursos: Re
cursos Ordinários. Valor Global: 156.255,00 (cento e cinquenta e seis 
mil, duzentos e cinquenta e cinco reais). Início da disputa ocorrerá dia 
26 de abril de 2022 às 11 h:0OOmín. Os interessados poderão adquirir o 
Edital e seus anexos, junto à Comissão Pennanente de Licitação - CPL, 
situado na Rua Isaac Martins, 37 1, Centro Barra do Corda - MA, no ho-

000096 

D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS 

rã.rio de 08h00minh as 12h00minh ou no sitio do T1ibW1al de Contas do 
Estado - TCE - MA/ SACOP, no Portal da Transparência do município e 
platafom1a da BLL pelo site www.bll.org.br, informações pelo e-mail 
cplbdc202 l@gmail.com. Barra do Corda - MA, 06 de abri l de 2022. 
Publique-se. Mikaela Oliveira Cabral-Pregoeira do município. 

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 
DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2022. Barra do Corda - MA, 04 de 
abril de 2022. A Comissão Pennanente de Licitação do município de 
Barra do Corda - MA, após análise da documentação de habilitação 
e parecer da infraestrutura, anexo aos autos, declara o seguinte resul
tado: a empresa S DAS COELHO EIRELL foi declarada INABI
LITADA, por não apresentar certidão negativa de infrações traba
lhi stas do ano anterior, a mais de 90 dias , e após comissão consultar 
a nova certidão da referida empresa, a mesma esta como positiva.; 
a empresa W C SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, 
foi declarada inabilitada. por não apresentar certidão do MTE, por 
não apresentar atestado de capacidade técnica em nome da empresa. 
A empresa IDEAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDM, fui 
declarada inabilitada, por apresentar certidões de débitos e dívida 
ativa municipal , vencida, por não apresentar certidão de infrações tra
balhistas do MTE, por apresentar a certidão de concordata e falência 
sem autenticação, por não apresentar atestado de capacidade técnica 
da empresa e por não apresentar seguro garantia da proposta. A em
presa CONSTRUMAIS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 
foi declarada inabilitada, por não apresentar certidão do MTE, por 
não apresentar seguro garantia da proposta. A empresa PHOENIX 
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS. foi declarada inabilitada, 
por apresentar certidão negativa da receita federa l vencida, por não apre
sentar certidão de débitos trabalhistas com validade de sua veracidade, 
por não apresentar certidão negativa de divida ativa municipal , por não 
apresentar certidão de concordata e falência, por apresentar balanço pa
trimonial e atestado de capacidade técnica e CAT do engen11eiro ilegível, 
por não apresentar contrato de prestação de serviços com o responsável 
técnico por não apresentar certidão do MTE, por não apresentar segu
ro garantia da proposta. A empresa J C VIDA LTDA, foi declarada 
inabilitada, por não apresentar certidão de concordata e falência, por 
não apresentar CREA de regularidade da pessoa jurídica, As empresas,! 
AC SÁ EIRELI e A PL SOARES CONSTRUTORA LTDA foram 
declaradas habilitadas, por apresentar toda documentação exigida no 
edital. A Comissão Pennanente de Licitação atendendo ao Art. 109, alí
nea "a", abre - se o prazo de 5 dias úteis, a partir da sua publicidade, 
para a Manifestação de Recurso, seguido das Contrarrazões, se assim 
houver. Mikaela Oliveira Cabral-Presidente da CPL. 

RETIFICAÇÃO DE CONTRATO ADESÃO Nº 05/2022 PRO
CESSO ADMINISTRATIVO 962/2022 - Barra do Corda/MA. 
Na publicação do Diário Oficial do Estado do dia 05 de abri l de 
2022, seção 03, página 32, onde se lê: A dotação orçamentária será: 
18.541.1008.2073.0000- Elemento de Despesa: 4.4.90.52. Projeto Ati
vidade: 2073. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Lê-se: A dota
ção orçamentária será: 18.541. 1008.2073.0000- Elemento de Despesa: 
4.4.90.52. Projeto Atividade: 2073. Fonte de recursos: Recursos Ordi
nários. A dotação orçamentária será: 18.541 .1008.2073.0000- Elemen
to de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2073. Fonte de recursos: 
Recursos Ordinários. DATA: Barra do Corda (MA), 06 de abril de 2022 
Publique-se. Mikaela Oliveira Cabral Pregoeira do município. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA - MA 

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNlCJPAL DE BU
RlTIRANA-MA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
AVISO DE LJCITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022-
CPL OBJETO: Contratação de agência de propaganda e public idade 
para a divulgação dos atos, programas, serviços e campanhas dos Ór
gãos Públicos MW1icipais e demais entidades ligadas direta ou indi
retamente à Administração Pública Municipal. ABERTURA: 27 de 
Abril de 2022 às 08:00 horas. ENDEREÇO: Av. Senador La Rocque 
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s/n, Centro - Buritirana - MA. TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço 
Global OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão 
ser consu ltados e obtidos gratuitamente por meio do site www.buri ti
rana.ma.gov.br ou mediante solicitação ao Pregoeiro e o pagamento 
no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recoU1ido através de Do
cumento de Arrecadação Municipal-DAM, estando disponível para 
atendimento em dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, na sede da Co
missão Permanente de Licitações sito na Av. Senador La Rocque s/n, 
Centro, Bwitirana-MA JOSÉ SOUSAAMANCIO-PREGOEIRO. 

ESTADO DO MARANHÃO PREFElTURA MUNICIPAL DE 
BURITIRANA - MA COMISSÃO PERMANENTE DE LICI
TAÇÃO AVISO DE LlCITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
008/2022 - CPL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJE
TO: Aquisição eventual e futura de lubrificantes para a frota de veí
culos da Administração Pública Municipal ABERTURA: 27 de Abril 
de 2022 às 14:00 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.buriti
rana.ma.gov.br ou mediante solicitação ao Pregoeiro e o pagamento 
no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Docu
mento de Arrecadação Municipal - DAM, es tando disponível para 
atendimento em dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, na sede da Co
missão Permanente de Licitações sito na Av. Senador La Rocque s/n, 
Centro, Buritirana-MA.JOSE SOUSAAMANCIO-PREGOEIRO. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA - MA COMIS
SÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 - CPL OBJETO: Contrata
ção de empresa especializada para a construção de praça e urbaniza
ção no Povoado Serrinha ABERTURA: 27 de Abril de 2022 às 09:00 
horas. ENDEREÇO: Av. Senador La Rocque s/n, Centro - Buritira
na - MA. TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço Global. OBTENÇÃO 
DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser consultados e ob
tidos gratuitamente por meio do site www.buritirana.ma.gov.br ou 
mediante solicitação ao Presidente da CPL e o pagamento no va lor de 
R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de Arre
cadação Municipal - DAM, estando disponível para atendimento em 
dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, na sede da Comissão Pe1manente 
de Licitações sito na Av. Senador La Rocque s/n, Centro, Buritirana -
MA JOSÉ SOUSA AMANCIO - PRESIDENTE CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA - MA COMIS
SÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS º 004/2022 - CPL OBJETO: Contrata
ção de empresa especializada para a reforma da quadra poliesporti
va do Povoado Centro Novo. ABERTURA: 27 de Abril de 2022 às 
11 :00 horas. ENDEREÇO: Av. Senador La Rocque s/n, Centro - Bu
ritirana - MA. TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço Global. OBTEN
ÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser consultados 
e obtidos gratuitamente por meio do site www.buritirana. ma.gov.br 
ou mediante sol icitação ao Presidente da CPL e o pagamento no valor 
de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de 
Anecadação Municipal - DAM, estando disponível para atendimento 
em dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, na sede da Comissão Perma
nente de Licitações sito na Av. Senador La Rocque s/n, Centro, Bu
ritirana - MA JOSÉ SOUSAAMANCIO - PRESIDENTE CPL. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO.TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/2022. 
A Prefeitura Municipal de Cajari/MA, comwiica aos interessados 
que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços nº 02/2022, 
no dia 27/04/2022 às 09h30, objetivando a Contratação de empresa 
para recuperação e conclusão de quadra poliesportiva no Mu
nicípio de Cajari/MA, conforme especificações no Projeto Básico, 
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Anexo I do edital. O presente Edital estará à disposição dos inte
ressados no Departamento de Licitações da Prefeinrra Municipal de 
Cajari - MA, sito à Avenida Senador Vitorino Freire, nº 513, Centro, 
de segunda a sexta (exceto feriados) no horàrio das 08:00 às 12:00h, 
onde poderão ser consultados ou obtidos GRATUITAMENTE por 
meio digital na Comissão de Licitação bem como pela internet, atra
vés do nosso endereço eletrônico http://transparencia.cajari.ma.gov. 
br/acessolnformacao/licitacao/tce. para dúvidas e informações atra
vés do e-mail: licitacoescajaii@gmail.com. A prefeitura Municipal 
de Cajari - MA, obedecerá a todos os protocolos sanitàrios estabe
lecidos pela Organização MW1dial de Saúde (OMS) e demais Órgãos 
Sanitários no momento da Sessão. Cajari (MA), 04/04/2022. Elisân
gela Pinheiro Diniz de Jesus-Presidente da CPL. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA 

AVISO DE ANULAÇÃO. A Comissão Central de Licitação-CCL do 
município de Caxias-MA, torna público para conhecimento dos inte
ressados, que por motivo de fa lhas no processo, está anulado o PRE
GÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022, nos termos do Art. 49 da Lei 
nº 8.666/93, tendo por objeto a Aquisição de equipamentos e mate
riais permanentes para atender as necessidades do Complexo Hos
pitalar Genti l Filho. Informações adicionais no prédio da Comissão 
Central de Licitação, situada na Praça Gonçalves Dias, S/N, Cen
tro, Caxias-Ma, no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min 
(treze horas). Caxias - MA, 06 de abril de 2022. Othon Luiz Macha
do Maranhão-Presidente da Comissão Central de Licitação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Eletrônico nº 017/2022-SRP. Pro
cesso nº 1375/2022-PMCH. Objeto: "Registro de Preços para even
tual Aquisição de medicamentos e insumos de interesse da Secretaria 
Municipal de Saúde, confom1e especificações e condições previstas 
no edital e seus anexos; Abertura: 25/04/2022 às 08:00hs; Local: 
Endereço Eletrônico do Portal de Compras Públicas (www.portalde
compraspublicas.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 20 l9 da Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993 e demais normas atinentes à espécie. Jnformações 
e Consultas: Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, loca
lizado na Av. Presidente Vargas, nº 31 O, Centro - Chapadinha- MA 
- CEP: 65.500-000; Telefone: 98-99167-3542 e Site do Sistema de 
Acompanhainento de Contratações Públicas (Sacop) no seguinte link: bt
tps://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul.Chapadinha/MA, 
06 de Abri l de 2022. Luciano de Souza Gomes - Pregoeiro . 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ - MA 

AVJSO DE LICITAÇAO - PREGÃO PRESENCIAL nº 01/2022. A 
Prefeitura Municipal de Codó/MA toma público que realizará licita
ção na modalidade Pregão Presencial nº O l /2022, tipo menor preço. 
OBJETO: Cont ratação de Instituição Financeira para Prestação de 
Serviços de Pagamento da Folha de Salàrio dos Servidores Ativos, 
Efetivos, Contratados, Comissionados, Inativos, Aposentados e Pen
sionistas da Prefei tura Municipal de Codó e Concessão de Crédito 
Consignado em Folha de Pagamento, de acordo com as condições, 
especificações e quantitativos discriminados no Termo de Referên
cia. DATA: 26/04/2022 HORÁRIO: 08h:30min (oito horas e trinta 
minutos). EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados no endereço eletrônico: https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/ 
muraJsite/mural.zul. Informações podem ser obtidas na Comissão Per
manente de Licitação pelo e-mail: (cpl202Jcodo@gmail.com). BASE 
LEGAL: Lei n.0 10.520/2002, e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993 
e de outras normas aplicáveis. Codó/MA, 04 de abril de 2022. José de 
Ribamar Sousa de Oliveira - Secretaria Mwucipal de Admirustração. 
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OBJETO: Contratação de agência de propaganda e publicidade para a divulgação dos atos, programas, 
serviços e campanhas dos Órgãos Públicos Municipais e demais entidades ligadas direta ou indiretamente 
à Administração Pública Municipal. 
ABERTURA: 27 de Abril de 2022 às 08:00 horas. 
ENDEREÇO: A v. 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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BURITIRANA - MA Segunda, 11 de Abril de 2022 ANO: 4 1 N2 91 
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

GABINETE DO PREFEITO 

A VISO DE TOMA TOMADA DE PREÇO 

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 

003/2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA - MA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AV ISO 

DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 -

CPL OBJETO: Contratação de empresa espec ializada para 

a construção de praça e urbanização no Povoado Serrinha 

ABERTURA: 27 de Abril de 2022 às 09:00 horas. 

ENDEREÇO: Av. Senador La Rocque s/n, Centro -

Buritirana - MA. TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço Global. 

OBTE ÇÃO 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 

Presidente da CPL e o pagamento no valor de R$ 20,00 

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

Arrecadação Municipa l - DAM, estando di sponíve l para 

atend imento 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 - PRESIDENTE CPL 

Publicado por: VAGTO 10 BRANDÃO DOS SANTOS 

Código identificador: d5xr2zktuos202204 II 130424 

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 

004/2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA - MA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO 

DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 -

CPL OBJETO: Contratação de empresa especializada para 

a reforma da quadra poliesportiva do Povoado Centro 

Novo. ABERTURA: 27 de Abril de 2022 às 11 :00 horas. 

ENDEREÇO: Av. Senador La Rocque s/n, Centro -

Buritirana - MA. TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço Global. 

OBTE ÇÃO DO EDITAL: O Ed ital e seus anexos poderão 

ser consultados e obtidos gratuitamente por meio do site 

www.buritirana.ma.gov.br ou mediante solicitação ao 

Presidente da CPL e o pagamento no valor de R$ 20,00 

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

AITecadação 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 - PRESIDENTE CPL 

Publicado por: VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS 

Código identificador: n5g0du9hnni202204 I I 1304 12 

A VISO DE PREGÃO PRENSENCIAL 

A VISO DE LJCJT AÇÃO PREGÃO PRESE CIAL Nº 

007/2022 

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL 

DE BURITIRANA - MA COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 

PRESENCIAL º 007/2022 - CPL OBJETO: Contratação 

de agência de propaganda e publicidade para a divulgação 

dos atos, programas, serviços e campanhas dos Órgãos 

Públicos Municipais e demais entidades ligadas direta ou 

indiretamente à Admini stração Pública Municipal. 

ABERTURA: 27 de Abril 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 so lic itação ao 

Pregoe iro e o pagamento no va lor de R$ 20,00 (vinte reais), 

a ser recolhido através de Documento de Arrecadação 

Municipal - DAM, estando di sponível 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: VAGTONTO BRANDÃO DOS SANTOS 

Código identificador: dkt8rao7ivy2022041 l 13044 1 

A VISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 

008/2022 

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL 

DE BURITIRANA - MA COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO A VISO DE LI CITAÇÃO PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 008/2022 - CPL SISTEMA DE 

REGISTRO DE PREÇOS OBJETO: Aquisição eventual e 

futura de lubrificantes para a frota de veícul os da 

Administração Pública Municipal ABERTURA: 27 de 

Abri l de 2022 às 14:00 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 

64-
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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

JORNAL "O ESTADO DO MARANHÃO" 
EDITAL PARA PUBLICAÇÃO DIA 11 /04/2022 

PREFEITURA M ICIPAL DE BURITIRANA - MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESE CIAL Nº 007/2022 - CPL 

OBJETO: Contratação de agência de propaganda e publicidade para a 
divulgação dos atos, programas, serviços e campanhas dos órgãos 
Públicos Municipais e demais entidades ligadas direta ou 
indiretamente à Administração Pública Municipal. 
ABERTURA : 27 de Abril de 2022 às 08 :00 horas. 
E DEREÇO: Av. Senador La Rocque s/n, Centro - Buriti rana - MA. 
TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço Global 
OBTE ÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser 
consul tados 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 reco lhido 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 Rocq ue 
s/n, Centro, Buritirana - MA JOSÉ SOUSA AMA CIO -
PREGOEIRO 
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Publicações 
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\'AGAS DJSPO!\Í\'EIS :\O SINE 
Currículo para: agslnoitz .curricullum@bol.com .br 

Fone: (99) 99164-2090. 

- Mecânico de Veículos Leves e Pesados 
-Auxiliar de Mecânico 
- Mecânico de Motos 
- Manicure e Pedicure 
-Ajudante de pedreiro 
-Pedreiro 
-Auxiliar de Carga e descarga 
- Vendedor Externo, que tenha motocicleta 
- Vendedor Interno 
- Vendedor Externo - que possua carro próprio ou 

motocicleta e resida em Carolina. 

O, i111t'n•,,u,to., ,h·1·,·111 pron,mr o S/.\'f; 1111111idm 1/t' 
tlo, ·t111h'1tto, f't'Hot1i, ,. Ct11'1án1 ,/e tru ht1//10 11,,im,,la nm, a 

refaitlu ú,·,·u pll'i1t·mlt1 "pt1rtfr da, -1, ,m; ti, /31, "" nw 
11',mul"i,, 11 ° S3X, c ·1•11tn1, 1' '1Jllim1 

nuu" Rm, /.11i, /Jomi11g11t•,. 

CENTRO DE TERAPIAS ORIENTAIS - CTO 
MedkinJ Tr,tdkional Lhine,a 

Pó,-Gr.1du,1c;,·.io A<. upunlur.1 
C.1JJ.1t il,1c;,.Jo de Profi-.,ion.1i, d.1 Áre.1 dt• S.iúdl• 

É uma terapia milenar chinesa com mais de 3 mil anos 
de existência, reconhecida pela Organizaçao Mund ial 
de Saúde - OMS e pelos Conselhos federais de Saúde. 

Biomedicina • Enfermagem • Farmácia 
fi sioterapia • Medicina • Odontologia 

Psicologia • Terapia Ocupacional 

Contato: (99) 98 110-0575 • (99) 96174-2961 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA- MA 

COMISSÃO PERMANENTE D~ LICITAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇAO 

PREGÃO PRESENCIAL N' 00712022- CPL OBJETO: ContraJaçãode 
agência de propaganda e publicidade para a divulgação dos atos, pro
gramas, serviços e campanhas dos Órgãos Públicos Municipais e de
mais entidades ligadas direta ou indiretamente à Administração Pública 
Municipal. ABERTURA: 27 de Abril de 2022 ás 08:00 horas. ENDEREÇO: 
Av. Senador La Rocque s/n, Centro- Buritirana - MA. TIPO LICITAÇAO: 
Menor Preço Global OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos 
poderão ser consultados e obtidos gratuitamente por meio do site 
WWW buritirana ma gay br ou mediante solicitação ao Pre~oeiro e o pa
gamento no valor de RS 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de 
Documento de Arrecadação Municipal - DAM, estando dispon fvel para 
atendimento em dias (Heis, das 08:00 às 12:00 horas, na sede da Comis
sao Permanente de Licitações sito na Av. Senador La Rocque s/n , Cen
tro, Burilirana - MA JOSÉ SOUSA AMANCIO - PREGOEIRO 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA- MA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N' 00812022-CPL SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS OBJETO: Aquisição eventual e futura de lubrificantes para 

~:~~ild:/;J~~~~ ~::~g~~:tª~i:~~~~Au;i~~~:o~~:i~~:/~ 
n, Centro - Buritlrana - MA. TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço por Item. 
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderao ser consulta
dos e obtidos gratuitamente por melo do site www buciliraoa ma QOY br i 
ou mediante solicitação ao Pregoeiro e o pagamento no valor de R$ 20,00 
vinte reais), a ser recolhido através de Documen to de Arrecadação 
~unicipal - DAM, estando disponivel para atendimento em dias úteis, das 
,,J:00 às 12:00 horas. na sede da Comissão Permanente de licitações 

sito na Av. Senador La Rocque s/n, Centro, Buritirana - MA JOSE SOU
SA AMANCJO -PREGOEIRO 

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRAN
CISCO DO BREJÃO (MA) PREGÃO ELETRÔNICO n' 002/2022 A Prefei
tura Municipal de São Francisco do Brejão (MA), por seu Pregoeiro e 
Equipe de Apolo, torna público para conhecimento de todos que realiza-

~~:'.c~at~fõ:~O~~JoA~:!~~~o :1~:iã1!~: ~ôi~~ÚA~t 
980230. BASE LiGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Munlclpal nº 03/2011 , 
Decreto Municipal nº 10/2017, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei nº 
8.666/93 e as condições do Edital. Data de Abertura : 26 de Abril de 2022 
às 09:00 hs (nove horas), horário de Bras/lia - DF. O Edital e seus 
anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico 
www comorasaovernamentals.gov b r b.llitiL 
saofraociscodobreiao ma aov br no Mural de Licita~s - TCE - MA. 
podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail 
orefeiturabrelao202l@gmail com e, por fim, consultado, lido e obtido em 

!~r:::~~~ ib",f~(c3~~:n~~ ~:~:~;odt~~~f~af ~~n:~:a~~ 
~~:~~ªn1cfp~7'1JenlnJ~ i~al~~:~~ ~~JA~°t:Ãjs;~i ~:d~ud:. ~:~~~ 
Cicero nº 51 Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 
horas. GENJLSON ALVES DE SOUSA- PREGOEIRO 
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o progresso 
Sexta, 08 de abril de 2022 

TCE registra "inadimplência 1ero" 
entre contas de prefeitos municipais 

O Tri bunal de Contas do Estado 
(TCE-MA) conseguiu registrar neste 
ano o recorde de inadimplência zero 
em relação às contas anuais dos pre
feitos maranhenses. Todas as 217 pre
fei turas do Estado cumpriram o dever 
constitucional de prestar contas antes 
do encerramento do prazo legal, na úl
tima segunda feira. 

Realizada em ambiente inteiramen
te digital, a prestação das contas relat i
vas ao exercício de 2021 teve seu pra
zo encen-ado à meia-noite de ontem (04/ 
04), de acordo com os nonnativos que 
disciplinam o processo no âmbito de 
corte de contas maranhense, cm sinto
nia com os princípios constitucionais. 

Entre as câmaras municipa is, foi de 
sete (07) o número de fisca lizados que 
não conseguiram cumprir o dever cons
titucional dentro do prazo. A totaliza
ção dos números, com a relação de 
todos os fisca lizados e respectivos 
municípios, incluindo Administração 

/ 

Direta, Autarquias e Fundos Munici
pais pode ser conferida no Mural da 
Prestação de Contas (clique no nome). 

Para o secretário de Tecnologia e 
Inovação do TCE, Renan Oliveira, a 
resposta dos fiscalizados reflete posi
tivamente o comportamento dos siste
mas eletrônicos do Tribunal. Ele lem
bra que o ePCA foi aberto no dia 4 de 
janeiro, quase 30 dias antes do início 
do prazo. "Cada vez mais o Tribunal 
está oferecendo aos seus fisca lizados 
fc1Ta mentas para que as contas sejam 
apresentadas dentro de critérios de 
rapidez e segurança", avalia. 

Em ambiente fisico ou digital, pres
tar contas é obrigação constituciona l 
de toda e qualquer pessoa fisica ou ju
rídica, pública ou privada, que utilize, 
arrecade, guarde, gerencie ou adminis
tre di nhei ros, bens e valores públicos, 
conforme prescreve o parágrafo úni
co do art. 70 da Constituição Federal. 
(Fo11te-TCE-MA) 

Portal do TCE publica cartilha do IRB 
sobre Assédio Moral e Sexual nos TCs 
Já está disponível no Ponal do TCE

MA a Canilha de Conscientização e Com
bate ao Assédio Moral e Sexual nos Tri
bunais de Contas. Elaborada no âmbito 
do Comitê Técnico das Corregedorias, 
Ouvidorias e Controle Social do lnstituto 
Rui Barbosa (IRB), a carti lha busca 

informar, conscientizar e auxi liar os 
servidores na identificação de situações 
que caracterizem comportamentos abu
sivos no ambiente de 1rabalho. 

A carti lha aborda medidas preventi
vas que podem ser adotadas e como o 
assédio moral e sexual pode ser comba
tido efetivamente. O objetivo é tomar o 
ambiente de trabalho mais colaborativo, 
coopera ti vo e saudável. 

Pesquisa recente rea lizada para a BBC 
Brasil, com mais de cinco mil pessoas 
ouvidas, revela que o assédio moral e 
sexua l no ambiente de traba lho é mais 
comum do que se imagina. Em sua mai
oria (84%), são condutas praticadas 
pelos chefes diretos das vil imas, por 
alguém que tenha um cargo mais alto 
dentro da hierarquia da organização ou 
por seus próprios colegas de trabalho. 

Mulheres e homens sofrem assédio 
moral nas relações de trabalho, mas as 
mulheres são as principais acometidas 
por esla forma de violência no ambiente 
labora l. Segundo pesquisa real izada pela 
médica Margarida Barreto, da PUC-SP 
(Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo), as mulheres são mais assedia
das moralmente do que os homens, 65 
% das entrevistadas re lataram atos re
petidos de violência psicológica, contra 
29% dos entrevistados. 

"Reconhecer a possibi lidade de exis-

tência do problema, oferecer mecanis
mos de prevenção e de proteção às víti
mas e promover decisivamente a respon
sabilização dos ofensores são passos ftm
damentais cm direção à confonnaçào de 
um ambiente de trabalho mais saudável e 
produtivo. Assim, é muito oportuna adis
ponibi lização da presente Cartilha no âm
bito dos Tribunais de Contas, procuran
do incentivar a conscientização e a luta 
contra os assédios moral e sexual nestas 
instituições", observa o presidente do 
fRB, Ivan Lelis Bonilha, em texto de apre
sentação do material. 

Também prefaciador da obra, o pre
sidente da Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas (A1ricon), Fábio 
Túlio Nogueira, considera que preserva
ção das relações saudáveis e respeitosas, 
no ambicn1e dos Tribunais de Contas, 
sempre foi merecedora de especial aten
ção. Por isto, também estão incl uídas no 
processo de aperfeiçoamento, que vem 
conferindo uma feição, cada vez mais, 
digna ao espaço ocupado pelo "patrimô
nio humano" nas nossas Cortes. 

O conselheiro lembra que o alinhamen
to com os 17 Objetivos de Desenvolvi
mento Sustentável - da Agenda 2030 da 
Organização das Nações Unidas (ONU) 
- neste caso aqueles previstos no Objeti
vo 5, Igua ldade de Gênero; e no Objeti
vo 8, Trabalho Decente e Crescimento 
Econômico - também demonstra quão 
imperioso é o nosso empenho pela pro
moção da cidadania. "Manifesta o nosso 
ardente desejo em contribuir para que as 
relações humanas sejam conduzidas a 
partir de sentimentos afetivos, solidári
os, empáticos", afinna. 

3525-0096/3525-2999 
Celular e WhatsApp 

98802-0114 
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Pronto Socorro Clínico e Cardiológico 
SOCOR 

Cardiologia• Clínica Médica 
Residência Médica no Hospital dos 

Servidores do Estado Rio de Janeiro 
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Curso de Cardiologia na Clínica Quirón, 
Barcelona -Espanha 

Ruo Paraíba, 762 • Imperatriz - MA 
Fone: 3524-1487 
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By Isabel Mueller 
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11 p,qutundo. Os amigos 1amll6m 
podem ler tMN g,aooe pmença na 
uu dia, fazendo com que voei cansi, 
gathtga,asoluçõts,entioselbra 
para ouvir. Tome cuidado com com
petlçõts. pols elas não vão tt flYi>

re<:erernnld1. 

=MuitarealinçJa 
para woct, mas 
tome a.idada para 
nãolic,rucessi

,arente igado ao material AIMl cb
SG, tomll aidado«mo ercessode am
biçio e comas pstos tm dMw:ia. faça 
asaisas«m~brio!Asuasaúde 
podees1•precisaododea1enção. 

~

As,elaçatsisua 
wollaestlochtias 
depequenoscon• 
flitose,ocfpreô

sariserojui1dep11neatedia,então 
ltvepall,rasdeordem.organU:açJ,o, 
Ytfdade1harmonizaçio,poistudo 
pode estil meio intenso. Tome cui• 
dado pau nio ant,11 em conflito com 
aspessou. f ~0mnt1que,od 
respira f!Mldo e tenha muila paciin
cil no dia de hoje. 

VENDE-SE 
\E'l,IJt:-SE l'IÜ:1>10 O'l,IIE ff'l,('IO',A O 
IIOTt-:1 .IU:IIEl\~·. \o.l '11\I %11111 (./L\llll-\
lJOS, LOlALIZAIIO ',\MI .\ \10:\TE~AS
TEIA)l'll\1.-\IAGll,\.<;.St-:IUIIIIOl){J\lAl{IO, 
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