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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2018

Objeto: Contratação de Empresa para Organização e Realização de
Eventos. Data da Abertura: 26/01/2018, às 08h30min. Base Legal:
Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Disponibilidade
do edital na Rua do Comércio nº 65 - Centro - Miranda do Norte -
MA, de 2ª. a 6ª. feira, de 09h00 as 12h00, pelo custo de R$ 100,00,
pagos através de DAM.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2018

Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Im-
pressão Gráfico. Data da Abertura: 26/01/2018, às 10h30min. Base
Legal: Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Dis-
ponibilidade do edital na Rua do Comércio nº 65 - Centro - Miranda
do Norte - MA, de 2ª. a 6ª. feira, de 09h00 as 12h00, pelo custo de
R$ 100,00, pagos através de DAM.

Miranda do Norte-MA, 10 de janeiro de 2018.
CARLOS EDUARDO FONSECA BELFORT

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ADITIVO CONTRATO N° 064/2014. PARTES: Prefeitura Municipal
de Passagem Franca e J. A. C. SÁ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP.
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços. OBJETO: CONSTRU-
ÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS NO POVOADO GATO NO
MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA. QUARTO ADITI-
VO. PRAZO: o prazo de vigência do contrato será até 10/12/2018.
BASE LEGAL: Lei n° 8.666/93 e suas alterações. DA RATIFICA-
ÇÃO: Todas as demais cláusulas do contrato inicial não atingidas
pelo presente instrumento particular ficam ratificadas. SIGNATÁ-
RIOS: Sr. Marlon Saba de Torres - Prefeito Municipal de Passagem
Franca pela CONTRATANTE. CONTRATADA: e J. A. C. SÁ
CONSTRUÇÕES LTDA - EPP. CNPJ Nº 17.257.344/0001-83.
TRANSCRIÇÃO: Transcrito em Livro Próprio da Prefeitura Mu-
nicipal de Passagem Franca, 08 de dezembro de 2017. Sr. MARLON
SABA DE TORRES - Prefeito Municipal.

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2018

A Comissão Permanente de Licitação - CPL, informa a todos
os interessados que o Aviso de Licitação publicado no DOU na
edição nº 9, sexta-feira, dia 12 de janeiro de 2018, seção 3, pagina
205, referente a Prestação de serviços, onde LEU-SE: às 09:00 horas
do dia 29 de janeiro de 2018. LEIA-SE: às 11:00 horas do dia 29 de
janeiro de 2018. As demais informações estão corretas.

Passagem Franca-MA, 12 de janeiro de 2018.
CARLOS MIRANDA LAVES DE OLIVEIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2018

A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, através de
seu Pregoeiro e Equipe de Apoio torna público para conhecimento
dos interessados que estará realizando licitação na modalidade Pre-
gão, na forma Presencial, do tipo Menor Preço por Item, objetivando
a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva de veículos automotivos (alinhamento, balan-
ceamento e outros) para atender as necessidades das Secretarias Mu-
nicipais, em conformidade com Termo de Referencia disposto no
Anexo I do Edital, o qual será processado e julgado em conformidade
com a Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 456/2014 e
subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e al-
terações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 09:00
horas do dia 25 de janeiro de 2018.

PREGÃO PRESENCIAL No- 2/2018

A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, através de
seu Pregoeiro e Equipe de Apoio torna público para conhecimento
dos interessados que estará realizando licitação na modalidade Pre-
gão, na forma Presencial, do tipo Menor Preço Global, objetivando a
contratação de empresa para a prestação de serviços de organização e
realização das festividades carnavalescas para atender as necessidades
do Município, em conformidade com Termo de Referencia disposto
no Anexo I do Edital, o qual será processado e julgado em con-
formidade com a Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº
456/2014 e subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.º
8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-
se às 11:00 horas do dia 25 de janeiro de 2018.

PREGÃO PRESENCIAL No- 3/2018

A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, através de
seu Pregoeiro e Equipe de Apoio torna público para conhecimento
dos interessados que estará realizando licitação na modalidade Pre-
gão, na forma Presencial, do tipo Menor Preço por Item, objetivando
a contratação de empresa para a prestação de serviços de transporte

escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Edu-
cação, em conformidade com Termo de Referencia disposto no Ane-
xo I do Edital, o qual será processado e julgado em conformidade
com a Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 456/2014 e
subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e al-
terações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 15:00
horas do dia 25 de janeiro de 2018.

PREGÃO PRESENCIAL No- 4/2018

A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, através de
seu Pregoeiro 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, objetivando a con-
tratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção pre-
ventiva e corretiva com consertos e fornecimento de peças em equi-
pamentos odontológicos e hospitalares, para atender as necessidades
das Secretarias Municipal de Saúde, em conformidade com Termo de
Referencia disposto no Anexo I do Edital, o qual será processado e
julgado em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, Decreto
Municipal nº 456/2014 e subsidiariamente as disposições da Lei Fe-
deral n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à
realizar-se às 9:00 horas do dia 26 de janeiro de 2018.

PREGÃO PRESENCIAL No- 5/2018

A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, através de
seu Pregoeiro e Equipe de Apoio torna público para conhecimento
dos interessados que estará realizando licitação na modalidade Pre-
gão, na forma Presencial, do tipo Menor Preço por Item, objetivando
a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva com consertos e fornecimento de peças em
equipamentos de informática e condicionadores de ar, para atender as
necessidades das Secretarias Municipais, em conformidade com Ter-
mo de Referencia disposto no Anexo I do Edital, o qual será pro-
cessado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02,
Decreto Municipal nº 456/2014 e subsidiariamente as disposições da
Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do
Edital à realizar-se às 11:00 horas do dia 26 de janeiro de 2018.

PREGÃO PRESENCIAL No- 6/2018

A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, através de
seu Pregoeiro e Equipe de Apoio torna público para conhecimento
dos interessados que estará realizando licitação na modalidade Pre-
gão, na forma Presencial, do tipo Menor Preço por Item, objetivando
a Contratação de empresa para a prestação de serviços de realização
de exames de bioquímica, hematologia, urinálises, parasitológico,
hormonais e secreções para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde, em conformidade com Termo de Referencia
disposto no Anexo I do Edital, o qual será processado e julgado em
conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº
456/2014 e subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.º
8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-
se às 15:00 horas do dia 26 de janeiro de 2018.

As sessões públicas de julgamento serão realizadas na sala
da Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada nas de-
pendências da Secretaria Municipal de Administração, situada à Ave-
nida José Olavo Sampaio, s/n, Centro, Presidente Dutra - MA, no dia,
hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de proposta
e habilitação. O Edital e seus anexos estão à disposição de inte-
ressados no mesmo endereço para consulta gratuita ou aquisição me-
diante pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas.
Esclarecimento adicional no mesmo endereço.

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2018

A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, através de
sua Comissão Permanente de Licitação - CPL torna público para co-
nhecimento dos interessados que estará realizando licitação na moda-
lidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço Global/Lote, objetivan-
do a contratação de empresa para o fornecimento de carnes, frutas e
verduras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde,
o qual será processado e julgado em conformidade com as disposições
da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do
Edital à realizar-se às 09:00 horas do dia 31 de janeiro de 2018.

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2018

A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, através de
sua Comissão Permanente de Licitação - CPL torna público para
conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na mo-
dalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço Global, objetivando
a contratação de empresa para a prestação de digitalização de do-
cumentos para atender as necessidades das Secretarias Municipais, o
qual será processado e julgado em conformidade com as disposições
da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do
Edital à realizar-se às 11:00 horas do dia 31 de janeiro de 2018.

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2018

A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, através de
sua Comissão Permanente de Licitação - CPL torna público para
conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na mo-
dalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço Global/Lote, ob-
jetivando a contratação de empresa para o fornecimento de urnas
funerárias para atender as necessidades do Município, o qual será
processado e julgado em conformidade com as disposições da Lei
Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital
à realizar-se às 15:00 horas do dia 31 de janeiro de 2018.

As sessões públicas de julgamento serão realizadas na sala
da Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada nas de-
pendências da Secretaria Municipal de Administração, situada à Ave-
nida José Olavo Sampaio, s/n, Centro, Presidente Dutra - MA, no dia,
hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de ha-
bilitação e proposta. O Edital e seus anexos estão à disposição de
interessados no mesmo endereço para consulta gratuita ou aquisição
mediante pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas.
Esclarecimento adicional no mesmo endereço.

Presidente Dutra-MA, 11 de janeiro de 2018.
JOHN SBERGUES RODRIGUES

DE SOUSA CARVALHO
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE JUSCELINO

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

3º TERMO ADITIVO: AO CONTRATO Nº TP-007-2015-001. PAR-
TES: Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino-Ma, e a Empresa:
CTE CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E EMPREENDIMEN-
TOS LTDA-ME. Objeto do Presente Termo Aditivo tem por objeto,
prorrogar o prazo de execução do Contrato: nº TP-007-2015-001.
Para os serviços de Engenharia para Construção de 01 (uma) Creche
Escolar tipo 2. Até o dia 22/09/2017. Podendo ser prorrogado con-
forme interesse da Contratante, através de Termo Aditivo nos termos
do art.57, II da Lei nº 8.666/93: FUNDAMENTO LEGAL: Lei Fe-
deral nº 8.666/93. Prazo de execução 22/03/2017 à 22/09/2017. AS-
SINATURAS. Pela Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino-Ma:
José Magno dos Santos Teixeira - Prefeito Municipal. Pela Empresa:
CTE CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E EMPREENDIMEN-
TOS LTDA-ME: Luís Sergio Amaral Fernandes. Sócio.

4º TERMO ADITIVO: AO CONTRATO Nº TP-007-2015-001. PAR-
TES: Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino-Ma, e a Empresa:
CTE CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E EMPREENDIMEN-
TOS LTDA-ME. Objeto do Presente Termo Aditivo tem por objeto,
prorrogar o prazo de execução do Contrato: nº TP-007-2015-001.
Para os serviços de Engenharia para Construção de 01 (uma) Creche
Escolar tipo 2. Até o dia 25/03/2018. Podendo ser prorrogado con-
forme interesse da Contratante, através de Termo Aditivo nos termos
do art.57, II da Lei nº 8.666/93: FUNDAMENTO LEGAL: Lei Fe-
deral nº 8.666/93. Prazo de execução 25/09/2017 à 25/03/2018. AS-
SINATURAS. Pela Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino-Ma:
José Magno dos Santos Teixeira - Prefeito Municipal. Pela Empresa:
CTE CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E EMPREENDIMEN-
TOS LTDA-ME: Luís Sergio Amaral Fernandes. Sócio.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2018

A Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino-MA, através
de sua Comissão Permanente de Licitações, torna público aos in-
teressados que, com base na Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente as
disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará
realizar às 08hs do dia 25 de Janeiro de 2018, licitação na modalidade
Pregão Presencial nº 001-2018, tendo por objeto: Contratação de
empresa para Aquisição de Material Permanente. O Edital e seus
Anexos estão a disposição dos interessados de segunda a sexta, das
08:00h às 12:00h, onde poderá ser consultado gratuitamente ou obtido
mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta
reais), através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal). EN-
DEREÇO: Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino-Ma, loca-
lizada na rua. Constantino Georgiano Rabelo, s/n - Centro - Pre-
sidente Juscelino-MA - CEP: 65140-000.

Presidente Juscelino-MA, 10 de janeiro de 2018.
JOSÉ MAGNO DOS SANTOS TEIXEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2018/CPL

Dispensa de Licitação 10/2018/CPL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO - MA, torna

público, para conhecimento dos interessados que realizará às 09:00
horas do dia 06 de fevereiro de 2018, na sede da Secretaria Municipal
de Educação, na Rua Heráclito Nina - Centro - Rosário - MA, a
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018/CPL/DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO 10/2018/CPL, cujo objeto é a Aquisição de Gêneros Alimen-
tícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural,
para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Esco-
lar/PNAE. O período para recebimento da documentação de habi-
litação e projeto de venda, será de 16/01/2018 à 06/02/2018, este
Edital e seus anexos poderão ser examinados gratuitamente pelos
interessados ou obtido gratuitamente no endereço supracitado, de 2ª a
6ª feira, no horário de 8:00 às 12:00 horas. No ato do recebimento do
Edital o interessado deverá fornecer um CD - Virgem e/ou Pen Dri-
ver, para gravação de anexos

Rosário-MA, 10 de janeiro de 2018.
ADSON JEAN SILVA FERREIRA

Presidente da CPL
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ADITIVOS

SECRETARIA   DE   ESTADO   DA   SEGURANÇA   PÚBLICA

RESENHA DE TERMO ADITIVO. RESENHA Nº 02/2018 -
ASSEJUR/SSP PROCESSO Nº 253688/2017 - SSP, de 25/10/2017.
ESPÉCIE: Termo Aditivo n° 01/2018 - SSP, de 10/01/2018, do CON-
TRATO nº 02/2017 - SSP, de 10/01/2017. PARTES: SECRETARIA
DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, de CNPJ n° 06.354.500/
0001-08 e a Empresa TELEMAR NORTE LESTE S.A, de CNPJ n°
33.000.118/0001-79. OBJETO: A prorrogação do prazo de vigência
do Contrato n° 02/2017 -SSP, de 10/01/2017, previsto na Cláusula
Dezesseis - Da Vigência, por mais 12 (doze) meses, período de 10/01/
2018 a 10/01/2019. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 19000 -
Secretaria de Estado da Segurança Pública; Unidade Orçamentaria: 19.101

- SSP; Função: 06; Subfunção: 122; Programa: 0411; Projeto/Ativida-
de: 4457; Plano Interno: ADMINISTRAR; Natureza de Despesa:
339039; Fonte de Recurso: 0101. BASE LEGAL:  art. 57, inciso II da
Lei Federal de n° 8.666/93. SIGNATÁRIOS: Dr. Jefferson Miler
Portela e Silva - Secretário de Estado da Segurança Pública, de CPF
n° 251.637.953-68, pela CONTRATANTE, e os Sres. José Joa-
quim Mendes Sampaio, de CPF n° 100.107.228-66, e a Sra. Patrícia
Muniz Aires Silva, de CPF n° 515.627.663-68, pela CONTRATA-
DA. DATA DA ASSINATURA: 10 de janeiro de 2018. TRANS-
CRIÇÃO: O presente instrumento foi transcrito em livro próprio
desta Assessoria Jurídica. ASSESSORIA JURÍDICA DA SECRE-
TARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA-SSP, EM
SÃO LUÍS/MA, 11 DE JANEIRO DE 2018. JOSUÍLA XAVIER
SANDES DE SOUSA - Chefe da Assessoria Jurídica/SSP.

INSTITUTO   ESTADUAL   DE   EDUCAÇÃO, CIÊNCIA   E
TECNOLOGIA   DO   MARANHÃO - IEMA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO EXTRATO DO SEGUNDO
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 28/2016 - IEMA, que entre
si celebram, como CONTRATANTE o INSTITUTO ESTADUAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
- IEMA inscrito no CNPJ (MF) nº. 05.849.024/0001-33, neste ato
representado por seu Pró-Reitor de Planejamento e Gestão, o Sr.
EMANUEL DENNER LIMA DE SENA ROSA, CI nº 82545297-0
SSP/MA, CPF nº 952.585.823-53, e a empresa PAULO DE TARSO
CARVALHO BAYMA FILHO - ME, inscrita no CNPJ sob o nº
11.509.434/0001-38, situada na Rua do Passeio, n.º 877, Centro, CEP:
65015-370, São Luís - MA, doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada pelo Sr. PAULO DE TARSO BAYMA FILHO,
RG nº 19234992001-0 SSP/MA, CPF nº 003.960.973-16;PROCES-
SO ADMINISTRATIVO: 240049/2017 - IEMA; OBJETO: Consti-
tui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da CLÁUSULA NONA
- DO PRAZO DE VIGÊNCIA no Contrato nº. 028/2016-IEMA;DA
VIGENCIA: Constitui a presente cláusula na alteração do prazo para
a prestação dos serviços, ficando o mesmo prorrogado por mais 12
(doze) meses, a partir do dia 12 de dezembro de 2017;AMPARO
LEGAL: artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93; DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: UG: 240.206; PI: ESTECNOLOG; ND:
33.90.39; FONTE: 0.103.000.000; AÇÃO (PROJETO/ATIVIDA-
DE): 4828; PROGRAMA: 0599; DATA DA ASSINATURA: 08 de
dezembro de 2017; FORO: Comarca de São Luís/MA; ASSINATU-
RAS: EMANUEL DENNER LIMA DE SENA ROSA, Pró Reitor de
Planejamento e Gestão do IEMA e PAULO DE TARSO BAYMA
FILHO, Proprietário da empresa PAULO DE TARSO CARVALHO
BAYMA FILHO - ME. EMANUEL DENNER LIMA DE SENA ROSA -
Pró-Reitor de Planejamento e Gestão - IEMA.

COMPANHIA   DE   SANEAMENTO   AMBIENTAL   DO
MARANHÃO - CAEMA

EXTRATO DE ADITIVO II Processo n.º 6702/2017-CAEMA; Con-
trato - 065/2015-PRJ; ADITIVO II; CONTRATANTE: Companhia
de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA, C.N.P.J. (MF) n.º
06.274.757/0001-50, doravante denominada CONTRATANTE, neste
ato representada por seus Diretores, Eng.º CARLOS ROGÉRIO
SANTOS ARAÚJO, Diretor Presidente, portador do documento de
identidade n° 161.672, CONFEA/CREA-MA n°11361769-9 e do CPF
n° 044.257.663-37 e pelo Diretor de Comercialização e Relacionamen-
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publicas.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Mu-
nicipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Ave-
nida Luís Domingues, 95, Centro, Brejo - MA. O edital e seus anexos
encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Compras Pú-
blicas - Endereço: https://www.portaldecompraspublicas.com.br.
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço eletrônico e/ou
pelo telefone (98) 3472-0019. Brejo - MA, 09 de janeiro de 2018.
MAGNO SOUZA DOS SANTOS - Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   BREJO DE   AREIA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2018 A
Prefeitura Municipal de Brejo de Areia/MA, CNPJ: 01.612.318/
0001-96, torna público para conhecimento dos interessados que
realizará licitação na modalidade Pregão para Registro de Preços
n.º 05/2018, sob  forma presencial, processo cujo objeto é
contratação de empresa especializada para Fornecimento de Li-
vros Didáticos para os alunos da Rede Infantil e Fundamental do
Município, na forma da Lei nº 10.520/02, no decreto nº 3.555/00,
lei complementar 123/06, aplicando-se subsidiariamente, no que
couberem as disposições da Lei nº 8.666/93, com alterações poste-
riores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie para
o exercício de 2018, a realizar-se no dia 25/01/2018 às 08h:30
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.  Brejo de Areia/MA, 10 de janeiro de 2018.
EVANDRO SOUSA BARBOSA - Pregoeiro Oficial.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018 A
Prefeitura Municipal de Brejo de Areia/MA, CNPJ: 01.612.318/
0001-96, torna público para conhecimento dos interessados que
realizará licitação na modalidade Pregão para Registro de Preços
n.º 06/2018, sob  forma presencial, processo cujo objeto é
contratação de empresa especializada para Fornecimento de Kits
Escolares para os alunos da Rede Infantil e Fundamental do
Município, na forma da Lei nº 10.520/02, no decreto nº 3.555/00,
lei complementar 123/06, aplicando-se subsidiariamente, no que
couberem as disposições da Lei nº 8.666/93, com alterações poste-
riores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie para
o exercício de 2018, a realizar-se no dia 25/01/2018 às 10h:30
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.  Brejo de Areia/MA, 10 de janeiro de 2018.
EVANDRO SOUSA BARBOSA - Pregoeiro Oficial.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2018 A
Prefeitura Municipal de Brejo de Areia/MA, CNPJ: 01.612.318/
0001-96, torna público para conhecimento dos interessados que
realizará licitação na modalidade Pregão para Registro de Preços
n.º 007/2018, sob  forma presencial, processo cujo objeto é
contratação de empresa especializada para Fornecimento de gê-
neros alimentícios destinados à merenda das escolas do Municí-
pio, na forma da Lei nº 10.520/02, no decreto nº 3.555/00, lei com-
plementar 123/06, aplicando-se subsidiariamente, no que coube-
rem as disposições da Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores,
e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie para  o
exercício de 2018, a realizar-se no dia 25/01/2018 às 14h:00.
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.  Brejo de Areia/MA, 10 de janeiro de 2018.
EVANDRO SOUSA BARBOSA - Pregoeiro Oficial.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N.º 08/2018 A
Prefeitura Municipal de Brejo de Areia/MA, CNPJ: 01.612.318/
0001-96, torna público para conhecimento dos interessados que
realizará licitação na modalidade Pregão para Registro de Preços

n.º 08/2018, sob  forma presencial, processo cujo objeto é a
Contratação de empresa especializada em serviços de malharia e
fardamento em geral para atender as necessidades das Secretari-
as Municipais, na forma da Lei nº 10.520/02, no decreto nº 3.555/
00, lei complementar 123/06, aplicando-se subsidiariamente, no
que couberem as disposições da Lei nº 8.666/93, com alterações
posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espé-
cie para  o exercício de 2018, a realizar-se no dia 25/01/2018 às
16h:00. 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.  Brejo de Areia/MA, 10 de janeiro de 2018.
EVANDRO SOUSA BARBOSA - Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   PRESIDENTE    DUTRA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.Pro-
cesso Administrativo nº 02.0801.0001/2017. A Prefeitura Municipal
de Presidente Dutra - MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio
torna público para conhecimento dos interessados que estará realizan-
do licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo Menor
Preço por Item, objetivando a contratação de empresa para a prestação
de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos
automotivos (alinhamento, balanceamento e outros) para atender as
necessidades das Secretarias Municipais, em conformidade com Termo
de Referencia disposto no Anexo I do Edital, o qual será processado e
julgado em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, Decreto
Municipal nº 456/2014 e subsidiariamente as disposições da Lei Fede-
ral n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à
realizar-se às 09:00 horas do dia 25 de janeiro de 2018. A sessão pública
de julgamento será realizada nas dependências da Secretaria Municipal
de Administração, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL,
situada à Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro, Presidente Dutra -
MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes
de proposta e habilitação. O Edital e seus anexos estão à disposição de
interessados no mesmo endereço para consulta gratuita ou aquisição
mediante pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas.
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do Telefone nº
99 3663-3470 e E-mail: cplpresidentedutra@hotmail.com. Presidente
Dutra (MA),11 de janeiro de 2018. JOHN SBERGUES RODRIGUES
DE SOUSA CARVALHO - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.Pro-
cesso Administrativo nº 02.0801.0002/2018. A Prefeitura Municipal
de Presidente Dutra - MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio
torna público para conhecimento dos interessados que estará realizan-
do licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo Menor
Preço Global, objetivando a contratação de empresa para a prestação
de serviços de organização de realização das festividades carnavalescas
para atender as necessidades do Município, em conformidade com
Termo de Referencia disposto no Anexo I do Edital, o qual será proces-
sado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, Decre-
to Municipal nº 456/2014 e subsidiariamente as disposições da Lei
Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à
realizar-se às 11:00 horas do dia 25 de janeiro de 2018. A sessão pública
de julgamento será realizada nas dependências da Secretaria Municipal
de Administração, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL,
situada à Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro, Presidente Dutra -
MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes
de proposta e habilitação. O Edital e seus anexos estão à disposição de
interessados no mesmo endereço para consulta gratuita ou aquisição
mediante pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas.
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do Telefone nº
99 3663-3470 e E-mail: cplpresidentedutra @hotmail.com. Presidente
Dutra (MA),11 de janeiro d e 2018. JOHN SBERGUES RODRIGUES
DE SOUSA CARVALHO - Pregoeiro.
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AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018.Pro-
cesso Administrativo nº 02.0801.0003/2018. A Prefeitura Municipal
de Presidente Dutra - MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio
torna público para conhecimento dos interessados que estará realizan-
do licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo Menor
Preço por Item, objetivando a contratação de empresa para a prestação
de serviços de  transporte escolar para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com Termo de
Referencia disposto no Anexo I do Edital, o qual será processado e
julgado em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, Decreto
Municipal nº 456/2014 e subsidiariamente as disposições da Lei Fede-
ral n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à
realizar-se às 15:00 horas do dia 25 de janeiro de 2018. A sessão pública
de julgamento será realizada nas dependências da Secretaria Municipal
de Administração, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL,
situada à Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro, Presidente Dutra -
MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes
de proposta e habilitação. O Edital e seus anexos estão à disposição de
interessados no mesmo endereço para consulta gratuita ou aquisição
mediante pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas.
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do Telefone nº
99 3663-3470 e E-mail: cplpresidentedutra @hotmail.com. Presidente
Dutra (MA),11 de janeiro de 2018. JOHN SBERGUES RODRIGUES
DE SOUSA CARVALHO - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018.Pro-
cesso Administrativo nº 02.0801.0004/2018. A Prefeitura Municipal
de Presidente Dutra - MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio
torna público para conhecimento dos interessados que estará realizan-
do licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo Menor
Preço por Item, objetivando a contratação de empresa para a prestação
de serviços de manutenção preventiva e corretiva com consertos e
fornecimento de peças em equipamentos odontológicos e hospitalares,
para atender as necessidades das Secretarias Municipal de Saúde, em
conformidade com Termo de Referencia disposto no Anexo I do Edital,
o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº
10.520/02, Decreto Municipal nº 456/2014 e subsidiariamente as dispo-
sições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições
do Edital à realizar-se às 9:00 horas do dia 26 de janeiro de 2018. A sessão
pública de julgamento será realizada nas dependências da Secretaria
Municipal de Administração, na sala da Comissão Permanente de Licita-
ção - CPL, situada à Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro, Presiden-
te Dutra - MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os
envelopes de proposta e habilitação. O Edital e seus anexos estão à
disposição de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita ou
aquisição mediante pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00
horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do Telefone
nº 99 3663-3470 e E-mail: cplpresi dentedutra@hotmail.com. Presidente
Dutra (MA),11 de janeiro d e 2018. JOHN SBERGUES RODRIGUES
DE SOUSA CARVALHO - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018.Pro-
cesso Administrativo nº 02.0801.0005/2018. A Prefeitura Municipal
de Presidente Dutra - MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio
torna público para conhecimento dos interessados que estará realizan-
do licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo Menor
Preço por Item, objetivando a contratação de empresa para a prestação
de serviços de manutenção preventiva e corretiva com consertos e
fornecimento de peças em equipamentos de informática e condiciona-
dores de ar, para atender as necessidades das Secretarias Municipais,
em conformidade com Termo de Referencia disposto no Anexo I do
Edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei
Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 456/2014 e subsidiariamente
as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as
condições do Edital à realizar-se às 11:00 horas do dia 26 de janeiro de
2018. A sessão pública de julgamento será realizada nas dependências
da Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão Perma-

nente de Licitação - CPL, situada à Avenida José Olavo Sampaio, s/n,
Centro, Presidente Dutra - MA, no dia, hora e local citados, em que serão
recebidos os envelopes de proposta e habilitação. O Edital e seus anexos
estão à disposição de interessados no mesmo endereço para consulta
gratuita ou aquisição mediante pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás
12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do Tele-
fone nº 99 3663-3470 e E-mail: cplpresidentedutra@hotmail.com. Presiden-
te Dutra (MA),11 de janeiro d e 2018. JOHN SBERGUES RODRIGUES
DE SOUSA CARVALHO - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018.Pro-
cesso Administrativo nº 02.0801.0006/2018. A Prefeitura Municipal
de Presidente Dutra - MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio
torna público para conhecimento dos interessados que estará realizan-
do licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo Menor
Preço por Item, objetivando a Contratação de empresa para a presta-
ção de serviços de realização de exames de bioquímica, hematologia,
urinálises, parasitológico, hormonais e secreções para atender as neces-
sidades da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com Ter-
mo de Referencia disposto no Anexo I do Edital, o qual será processado
e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, Decreto
Municipal nº 456/2014 e subsidiariamente as disposições da Lei Fede-
ral n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à
realizar-se às 15:00 horas do dia 26 de janeiro de 2018. A sessão pública
de julgamento será realizada nas dependências da Secretaria Municipal
de Administração, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL,
situada à Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro, Presidente Dutra -
MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes
de proposta e habilitação. O Edital e seus anexos estão à disposição de
interessados no mesmo endereço para consulta gratuita ou aquisição
mediante pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas.
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do Telefone nº
99 3663-3470 e E-mail: cplpresidentedutra @hotmail.com. Presidente
Dutra (MA),11 de janeiro de 2018. JOHN SBERGUES RODRIGUES
DE SOUSA CARVALHO - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018.Pro-
cesso Administrativo nº 02.0801.0007/2018. A Prefeitura Municipal
de Presidente Dutra - MA, através de sua Comissão Permanente de
Licitação - CPL torna público para conhecimento dos interessados que
estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo
Menor Preço Global/Lote, objetivando a contratação de empresa para
o fornecimento de carnes, frutas e verduras para atender as necessida-
des da Secretaria Municipal de Saúde, o qual será processado e julgado
em conformidade com as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e
alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 09:00
horas do dia 31 de janeiro de 2018. A sessão pública de julgamento será
realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, localiza-
da nas dependências da Secretaria Municipal de Administração, situa-
da à Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro, Presidente Dutra - MA,
no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de
habilitação e proposta. O Edital e seus anexos estão à disposição de
interessados no mesmo endereço para consulta gratuita ou aquisição
mediante pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas.
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do Telefone nº
99 3663-3470 e E-mail: cplpresidentedutra@hotmail.com. Presidente
Dutra (MA),11 de janeiro de 2018. JOHN SBERGUES RODRIGUES
DE SOUSA CARVALHO - Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018.Pro-
cesso Administrativo nº 02.0801.0008/2018. A Prefeitura Municipal
de Presidente Dutra - MA, através de sua Comissão Permanente de
Licitação - CPL torna público para conhecimento dos interessados que
estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo
Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa para a
prestação de digitalização de documentos para atender as necessidades
das Secretarias Municipais, o qual será processado e julgado em con-
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formidade com as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações
posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 11:00 horas do dia
31 de janeiro de 2018. A sessão pública de julgamento será realizada na
sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada nas de-
pendências da Secretaria Municipal de Administração, situada à Ave-
nida José Olavo Sampaio, s/n, Centro, Presidente Dutra - MA, no
dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de
habilitação e proposta. O Edital e seus anexos estão à disposição de
interessados no mesmo endereço para consulta gratuita ou aquisição
mediante pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas.
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do Telefone nº
99 3663-3470 e E-mail: cplpresidentedutra@hotmail.com. Presidente
Dutra (MA),11 de janeiro de 2018. JOHN SBERGUES RODRIGUES
DE SOUSA CARVALHO - Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018.
Processo Administrativo nº 02.0801.0009/2018. A Prefeitura Muni-
cipal de Presidente Dutra - MA, através de sua Comissão Permanente
de Licitação - CPL torna público para conhecimento dos interessados
que estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, do
tipo Menor Preço Global/Lote, objetivando a contratação de empresa
para o fornecimento de urnas funerárias para atender as necessidades do
Município, o qual será processado e julgado em conformidade com as
disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as
condições do Edital à realizar-se às 15:00 horas do dia 31 de janeiro de
2018. A sessão pública de julgamento será realizada na sala da Comissão
Permanente de Licitação - CPL, localizada nas dependências da Secreta-
ria Municipal de Administração, situada à Avenida José Olavo Sampaio,
s/n, Centro, Presidente Dutra - MA, no dia, hora e local citados, em que
serão recebidos os envelopes de habilitação e proposta. O Edital e seus
anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para con-
sulta gratuita ou aquisição mediante pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00
ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do Tele-
fone nº 99 3663-3470 e E-mail: cpl pre sidentedutra@hotmail.com. Presidente
Dutra (MA),11 de janeiro de 2018. JOHN SBERGUES RODRIGUES
DE SOUSA CARVALHO - Presidente da CPL.

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   GONÇALVES   DIAS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 001/2018.
Processo Administrativo nº 02.0801.001/2018. A Prefeitura Municipal
de Gonçalves Dias - MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio
torna público para conhecimento dos interessados que estará realizan-
do licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo Menor
Preço por Item, objetivando a contratação de empresa para o forneci-
mento de gêneros alimentícios diversos, materiais de limpeza e utensí-
lios de copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, o qual será processado e julgado em conformidade
com a Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 004/2017 e
subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e altera-
ções posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 09:00 horas do
dia 25 de janeiro de 2018. 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. O Edital e seus
anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para consul-
ta gratuita ou aquisição mediante pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00
ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através E-
mail: cplgdias@hotmail.com.. Gonçalves Dias (MA), em 11 de janeiro de 2018.
MARIA EDNEUDE MOURA GOMES - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 002/2018.
Processo Administrativo nº 02.0801.002/2018. A Prefeitura Municipal
de Gonçalves Dias - MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio
torna público para conhecimento dos interessados que estará realizan-
do licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo Menor

Preço Global, objetivando a contratação de empresa para a prestação
de serviços de organização e realização das festividades carnavalesca
no Município, o qual será processado e julgado em conformidade com
a Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 004/2017 e
subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e altera-
ções posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 11:00 horas do
dia 25 de janeiro de 2018. 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. O Edital e seus
anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para consulta
gratuita ou aquisição mediante pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás
12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através E-mail:
cplgdias@hotmail.com.. Gonçalves Dias (MA), em 11 de janeiro de 2018.
MARIA EDNEUDE MOURA GOMES - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 003/2018.
Processo Administrativo nº 02.0801.003/2018. A Prefeitura Municipal
de Gonçalves Dias - MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio
torna público para conhecimento dos interessados que estará realizan-
do licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo Menor
Preço por Item, objetivando a contratação de empresa para o forneci-
mento de materiais de expediente e consumo para atender as necessida-
des da Secretaria Municipal de Saúde, o qual será processado e julgado
em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal
nº 004/2017 e subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.º 8.666/
93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às
15:00 horas do dia 25 de janeiro de 2018. A sessão pública de julgamen-
to será realizada nas dependências da Secretaria Municipal de Admi-
nistração, 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. O Edital e seus anexos estão à disposição de interessados
no mesmo endereço para consulta gratuita ou aquisição mediante
pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas.
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através E-mail:
cplgdias@hotmail.com.. Gonçalves Dias (MA), em 11 de janeiro de 2018.
MARIA EDNEUDE MOURA GOMES - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 004/2018.
Processo Administrativo nº 02.0801.004/2018. A Prefeitura Munici-
pal de Gonçalves Dias - MA, através de seu Pregoeiro 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, objetivando a contratação de empresa para a
prestação de serviços na confecção de fardamentos e rouparia em geral
e o fornecimento de lençóis, tecidos e correlatos em geral para atender
as necessidades das Secretarias Municipais, o qual será processado e
julgado em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, Decreto
Municipal nº 004/2017 e subsidiariamente as disposições da Lei Fede-
ral n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à
realizar-se às 09:00 horas do dia 26 de janeiro de 2018. 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 pro-
posta e habilitação. O Edital e seus anexos estão à disposição de inte-
ressados no mesmo endereço para consulta gratuita ou aquisição medi-
ante pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Es-
clarecimento adicional no mesmo endereço e através E-mail:
cplgdias@hotmail.com.. Gonçalves Dias (MA), em 11 de janeiro de 2018.
MARIA EDNEUDE MOURA GOMES - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 005/2018.
Processo Administrativo nº 02.0801.005/2018. A Prefeitura Munici-
pal de Gonçalves Dias - MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de
Apoio torna público para conhecimento dos interessados que estará
realizando licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo
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DESPACHO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2018

 

1. Relatório

Provem  da  Comissão  Permanente  de  Licitação  –  CPL,  através  da
Pregoeira  Municipal  de  Mirador,  que  trata  de  inconsistências
encontradas no Termo de Referência do Pregão Presencial nº037/2018,
que  tem  por  objeto  a  Prestação  de  serviços  de  organização  das
Festividades  Municipais  de  Mirador-MA  (com  atrações  artísticas,
Bandas,  segurança,  banheiros químicos,  Palco,  som e iluminação –
para o exercício de 2018), todas postulantes ao Processo Licitatório do
objeto da licitação na modalidade Pregão Presencial nº037/2018.

Discorrendo  acerca  da  distinção  entre  anulação  e  revogação,  o
ilustrado tratadista Marçal Justen Filho[1] assere:

O art. 49 da Lei nº 8.666/1993 consagrou, com alguma especialidade,
posição pacífica acerca do controle dos atos administrativos. A matéria
fora objeto das Súmulas nos 346 e 473 do STF. Sobre o tema, existe
farta jurisprudência e a doutrina sobre ele se manifesta intensamente.

Já  é  tradicional  a  asserção  de  que  anulação  e  revogação  do  ato
administrativo não se confundem.

A anulação corresponde ao reconhecimento pela própria Administração
do vício do ato administrativo,  desfazendo-o e a seus efeitos.  Já a
revogação  consiste  no  desfazimento  do  ato  porque  reputado
inconveniente e inadequado à satisfação das funções estatais.

 

2. Decisão

Conforme se viu antes, a ilegalidade é o fundamento para a anulação
da licitação. Essa regra está prevista no art. 49 da Lei nº 8.666/1993,
que  dispõe  que  “a  autoridade  competente  para  a  aprovação  do
procedimento  somente  poderá  revogar  a  licitação  por  razões  de
interesse  público  decorrente  de  fato  superveniente  devidamente
comprovado,  pertinente  e  suficiente  para  justificar  tal  conduta,
devendo  anulá-la  por  ilegalidade,  de  ofício  ou  por  provocação  de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado”.

Teoricamente, a revogação ou anulação do certame pode ocorrer a
qualquer  tempo,  ainda  que  já  tenha  ocorrido  homologação  e
adjudicação do objeto. No caso da anulação da licitação, ela poderá
ocorrer ainda que o contrato que dela decorreu esteja em execução ou
mesmo que já tenha sido executado[2].

Com suporte nas alegações supra, e em homenagem aos princípios da
legalidade  e  da  moralidade  administrativa,  determino  que  sejam
totalmente  anulados  os  procedimentos  agasalhados  no  Processo
Licitatório Pregão Presencial nº037/2018, e seus efeitos, atinentes à
licitação na modalidade Pregão Presencial.

Publique-se este ato anulatório em resumo, na FAMEM – Federação dos
Municípios do Estado do Maranhão, e disponibilize cópia do seu inteiro
teor nos rol da Prefeitura e Câmara Municipal de Mirador-MA.

 

Mirador-MA., 11 de janeiro de 2018.

 

José Ron-Nilde Pereira de Sousa

Prefeito Municipal

Autor da Publicação: GUILHERME COSTA CAMPOS

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 001/2018

AVISO  DE  LICITAÇÃO.  PREGÃO  PRESENCIAL:  Nº  001/2018.
Processo  Administrativo  nº  02.0801.0001/2018.  A  Prefeitura
Municipal de Presidente Dutra – MA, através de seu Pregoeiro 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, objetivando a contratação de empresa para a
prestação  de  serviços  de  manutenção  preventiva  e  corretiva  de
veículos  automotivos  (alinhamento,  balanceamento  e  outros)  para
atender as necessidades das Secretarias Municipais, em conformidade
com Termo de Referencia disposto no Anexo I do Edital, o qual será
processado  e  julgado  em  conformidade  com  a  Lei  Federal  nº
10.520/02,  Decreto  Municipal  nº  456/2014  e  subsidiariamente  as
disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as
condições do Edital à realizar-se às 09:00 horas do dia 25 de janeiro de
2018. A sessão pública de julgamento será realizada nas dependências
da  Secretaria  Municipal  de  Administração,  na  sala  da  Comissão
Permanente de Licitação – CPL, situada à Avenida José Olavo Sampaio,
s/n, Centro, Presidente Dutra – MA, no dia, hora e local citados, em que
serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. O Edital e seus
anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para
consulta gratuita ou aquisição mediante pagamento de DAM, de 2ª a
6ª,  das 08:00 ás  12:00 horas.  Esclarecimento adicional  no mesmo
endereço  e  através  do  Telefone  nº  99  3663-3470  e  E-mail:
cplpresidentedutra@hotmail.com. Presidente Dutra (MA), 11 de janeiro
de 2018. John Sbergues Rodrigues de Sousa Carvalho – Pregoeiro.

Autor da Publicação: JEFFERSON RODRIGUES

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 002/2018.

AVISO  DE  LICITAÇÃO.  PREGÃO  PRESENCIAL:  Nº  002/2018.
Processo  Administrativo  nº  02.0801.0002/2018.  A  Prefeitura
Municipal de Presidente Dutra – MA, através de seu Pregoeiro e Equipe
de Apoio torna público para conhecimento dos interessados que estará
realizando licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo
Menor Preço Global,  objetivando a contratação de empresa para a
prestação de serviços de organização e realização das festividades
carnavalescas  para  atender  as  necessidades  do  Município,  em
conformidade com Termo de Referencia disposto no Anexo I do Edital,
o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal
nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 456/2014 e subsidiariamente as
disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as
condições do Edital à realizar-se às 11:00 horas do dia 25 de janeiro de
2018. A sessão pública de julgamento será realizada nas dependências
da  Secretaria  Municipal  de  Administração,  na  sala  da  Comissão
Permanente de Licitação – CPL, situada à Avenida José Olavo Sampaio,
s/n, Centro, Presidente Dutra – MA, no dia, hora e local citados, em que
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serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. O Edital e seus
anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para
consulta gratuita ou aquisição mediante pagamento de DAM, de 2ª a
6ª,  das 08:00 ás  12:00 horas.  Esclarecimento adicional  no mesmo
endereço  e  através  do  Telefone  nº  99  3663-3470  e  E-mail:
cplpresidentedutra@hotmail.com. Presidente Dutra (MA), 11 de janeiro
d e 2018. John Sbergues Rodrigues de Sousa Carvalho – Pregoeiro.

Autor da Publicação: JEFFERSON RODRIGUES

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 003/2018

AVISO  DE  LICITAÇÃO.  PREGÃO  PRESENCIAL:  Nº  003/2018.
Processo  Administrativo  nº  02.0801.0003/2018.  A  Prefeitura
Municipal de Presidente Dutra – MA, através de seu Pregoeiro 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, objetivando a contratação de empresa para a
prestação  de  serviços  de   transporte  escolar  para  atender  as
necessidades da Secretaria Municipal de Educação, em conformidade
com Termo de Referencia disposto no Anexo I do Edital, o qual será
processado  e  julgado  em  conformidade  com  a  Lei  Federal  nº
10.520/02,  Decreto  Municipal  nº  456/2014  e  subsidiariamente  as
disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as
condições do Edital à realizar-se às 15:00 horas do dia 25 de janeiro de
2018. A sessão pública de julgamento será realizada nas dependências
da  Secretaria  Municipal  de  Administração,  na  sala  da  Comissão
Permanente de Licitação – CPL, situada à Avenida José Olavo Sampaio,
s/n, Centro, Presidente Dutra – MA, no dia, hora e local citados, em que
serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. O Edital e seus
anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para
consulta gratuita ou aquisição mediante pagamento de DAM, de 2ª a
6ª,  das 08:00 ás  12:00 horas.  Esclarecimento adicional  no mesmo
endereço  e  através  do  Telefone  nº  99  3663-3470  e  E-mail:
cplpresidentedutra@hotmail.com. Presidente Dutra (MA), 11 de janeiro
de 2018. John Sbergues Rodrigues de Sousa Carvalho – Pregoeiro.

Autor da Publicação: JEFFERSON RODRIGUES

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 004/2018

AVISO  DE  LICITAÇÃO.  PREGÃO  PRESENCIAL:  Nº  004/2018.
Processo  Administrativo  nº  02.0801.0004/2018.  A  Prefeitura
Municipal de Presidente Dutra – MA, através de seu Pregoeiro 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, objetivando a contratação de empresa para a
prestação  de  serviços  de  manutenção  preventiva  e  corretiva  com
consertos e fornecimento de peças em equipamentos odontológicos e
hospitalares, para atender as necessidades das Secretarias Municipal
de Saúde, em conformidade com Termo de Referencia disposto no
Anexo I do Edital, o qual será processado e julgado em conformidade
com a Lei  Federal  nº  10.520/02,  Decreto Municipal  nº  456/2014 e
subsidiariamente  as  disposições  da  Lei  Federal  n.º  8.666/93  e
alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 9:00
horas do dia 26 de janeiro de 2018. A sessão pública de julgamento
será  realizada  nas  dependências  da  Secretaria  Municipal  de
Administração, na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL,
situada à Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro, Presidente Dutra –
MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes
de proposta e habilitação. O Edital e seus anexos estão à disposição de

interessados no mesmo endereço para consulta gratuita ou aquisição
mediante pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas.
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do Telefone nº
99 3663-3470 e E-mail: cplpresidentedutra@hotmail.com. Presidente
Dutra (MA), 11 de janeiro d e 2018. John Sbergues Rodrigues de Sousa
Carvalho – Pregoeiro.

Autor da Publicação: JEFFERSON RODRIGUES

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 005/2018.

AVISO  DE  LICITAÇÃO.  PREGÃO  PRESENCIAL:  Nº  005/2018.
Processo  Administrativo  nº  02.0801.0005/2018.  A  Prefeitura
Municipal de Presidente Dutra – MA, através de seu Pregoeiro 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, objetivando a contratação de empresa para a
prestação  de  serviços  de  manutenção  preventiva  e  corretiva  com
consertos e fornecimento de peças em equipamentos de informática e
condicionadores de ar, para atender as necessidades das Secretarias
Municipais, em conformidade com Termo de Referencia disposto no
Anexo I do Edital, o qual será processado e julgado em conformidade
com a Lei  Federal  nº  10.520/02,  Decreto Municipal  nº  456/2014 e
subsidiariamente  as  disposições  da  Lei  Federal  n.º  8.666/93  e
alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 11:00
horas do dia 26 de janeiro de 2018. A sessão pública de julgamento
será  realizada  nas  dependências  da  Secretaria  Municipal  de
Administração, na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL,
situada à Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro, Presidente Dutra –
MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes
de proposta e habilitação. O Edital e seus anexos estão à disposição de
interessados no mesmo endereço para consulta gratuita ou aquisição
mediante pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas.
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do Telefone nº
99 3663-3470 e E-mail: cplpresidentedutra@hotmail.com. Presidente
Dutra (MA), 11 de janeiro d e 2018. John Sbergues Rodrigues de Sousa
Carvalho – Pregoeiro.

Autor da Publicação: JEFFERSON RODRIGUES

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Nº 001/2018

AVISO  DE  LICITAÇÃO.  TOMADA  DE  PREÇOS:  Nº  001/2018.
Processo  Administrativo  nº  02.0801.0007/2018.  A  Prefeitura
Municipal  de  Presidente  Dutra  –  MA,  através  de  sua  Comissão
Permanente de Licitação - CPL torna público para conhecimento dos
interessados que estará realizando licitação na modalidade Tomada de
Preços, do tipo Menor Preço Global/Lote, objetivando a contratação de
empresa  para  o  fornecimento  de  carnes,  frutas  e  verduras  para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, o qual será
processado e julgado em conformidade com as disposições da Lei
Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à
realizar-se às 09:00 horas do dia 31 de janeiro de 2018. A sessão
pública de julgamento será realizada na sala da Comissão Permanente
de Licitação - CPL, localizada nas dependências da Secretaria Municipal
de Administração, situada à Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro,
Presidente Dutra – MA, no dia, hora e local citados, em que serão
recebidos os envelopes de habilitação e proposta.  O Edital  e  seus
anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para
consulta gratuita ou aquisição mediante pagamento de DAM, de 2ª a
6ª,  das 08:00 ás  12:00 horas.  Esclarecimento adicional  no mesmo
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endereço  e  através  do  Telefone  nº  99  3663-3470  e  E-mail:
cplpresidentedutra@hotmail.com. Presidente Dutra (MA), 11 de janeiro
de 2018. John Sbergues Rodrigues de Sousa Carvalho – Presidente da
CPL.

Autor da Publicação: JEFFERSON RODRIGUES

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Nº 002/2018

AVISO  DE  LICITAÇÃO.  TOMADA  DE  PREÇOS:  Nº  002/2018.
Processo  Administrativo  nº  02.0801.0008/2018.  A  Prefeitura
Municipal  de  Presidente  Dutra  –  MA,  através  de  sua  Comissão
Permanente de Licitação - CPL torna público para conhecimento dos
interessados que estará realizando licitação na modalidade Tomada de
Preços,  do  tipo  Menor  Preço  Global,  objetivando  a  contratação  de
empresa  para  a  prestação  de  digitalização  de  documentos  para
atender  as  necessidades  das  Secretarias  Municipais,  o  qual  será
processado e julgado em conformidade com as disposições da Lei
Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à
realizar-se às 11:00 horas do dia 31 de janeiro de 2018. A sessão
pública de julgamento será realizada na sala da Comissão Permanente
de Licitação - CPL, localizada nas dependências da Secretaria Municipal
de Administração, situada à Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro,
Presidente Dutra – MA, no dia, hora e local citados, em que serão
recebidos os envelopes de habilitação e proposta.  O Edital  e  seus
anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para
consulta gratuita ou aquisição mediante pagamento de DAM, de 2ª a
6ª,  das 08:00 ás  12:00 horas.  Esclarecimento adicional  no mesmo
endereço  e  através  do  Telefone  nº  99  3663-3470  e  E-mail:
cplpresidentedutra@hotmail.com. Presidente Dutra (MA), 11 de janeiro
de 2018. John Sbergues Rodrigues de Sousa Carvalho – Presidente da
CPL.

Autor da Publicação: JEFFERSON RODRIGUES

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 006/2018.

AVISO  DE  LICITAÇÃO.  PREGÃO  PRESENCIAL:  Nº  006/2018.
Processo  Administrativo  nº  02.0801.0006/2018.  A  Prefeitura
Municipal de Presidente Dutra – MA, através de seu Pregoeiro 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, objetivando a Contratação de empresa para a
prestação  de  serviços  de  realização  de  exames  de  bioquímica,
hematologia,  urinálises,  parasitológico,  hormonais  e  secreções para
atender  as  necessidades  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  em
conformidade com Termo de Referencia disposto no Anexo I do Edital,
o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal
nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 456/2014 e subsidiariamente as
disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as
condições do Edital à realizar-se às 15:00 horas do dia 26 de janeiro de
2018. A sessão pública de julgamento será realizada nas dependências
da  Secretaria  Municipal  de  Administração,  na  sala  da  Comissão
Permanente de Licitação – CPL, situada à Avenida José Olavo Sampaio,
s/n, Centro, Presidente Dutra – MA, no dia, hora e local citados, em que
serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. O Edital e seus
anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para
consulta gratuita ou aquisição mediante pagamento de DAM, de 2ª a
6ª,  das 08:00 ás  12:00 horas.  Esclarecimento adicional  no mesmo
endereço  e  através  do  Telefone  nº  99  3663-3470  e  E-mail:
cplpresidentedutra@hotmail.com. Presidente Dutra (MA), 11 de janeiro

de 2018. John Sbergues Rodrigues de Sousa Carvalho – Pregoeiro.

Autor da Publicação: JEFFERSON RODRIGUES

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Nº 003/2018

AVISO  DE  LICITAÇÃO.  TOMADA  DE  PREÇOS:  Nº  003/2018.
Processo  Administrativo  nº  02.0801.0009/2018.  A  Prefeitura
Municipal  de  Presidente  Dutra  –  MA,  através  de  sua  Comissão
Permanente de Licitação - CPL torna público para conhecimento dos
interessados que estará realizando licitação na modalidade Tomada de
Preços, do tipo Menor Preço Global/Lote, objetivando a contratação de
empresa para o fornecimento de urnas funerárias para atender as
necessidades  do  Município,  o  qual  será  processado  e  julgado  em
conformidade  com  as  disposições  da  Lei  Federal  n.º  8.666/93  e
alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 15:00
horas do dia 31 de janeiro de 2018. A sessão pública de julgamento
será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL,
localizada nas dependências da Secretaria Municipal de Administração,
situada à Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro, Presidente Dutra –
MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes
de habilitação e proposta. O Edital e seus anexos estão à disposição de
interessados no mesmo endereço para consulta gratuita ou aquisição
mediante pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas.
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do Telefone nº
99 3663-3470 e E-mail: cplpresidentedutra@hotmail.com. Presidente
Dutra (MA), 11 de janeiro de 2018. John Sbergues Rodrigues de Sousa
Carvalho – Presidente da CPL.

Autor da Publicação: JEFFERSON RODRIGUES

Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão

PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 42/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO – MA

 

PUBLICAÇÃO  DE  EXTRATO  DE  RATIFICAÇÃO  DE  DISPENSA  DE
LICITAÇÃO  Nº  42/2017.  CONTRATANTE.  Prefeitura  Municipal  de
Sucupira do Riachão, Estado do Maranhão. CNPJ: 01.612.338/0001-67.
CONTRATADA. Maria da Guia Barbosa Gomes, CPF: 386.755.523-00:
Contratação de locação de um imóvel Residencial para as instalações e
funcionamento do CREAS deste Município, FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Artigo  24,  Inciso  X,  da  Lei  Federal  nº  8.666/93.  Ratificação  em
04/01/2018. VALOR CONTRATUAL: 4.800,00 (quatro mil e oitocentos
reais). PRAZO CONTRATUAL: Até 31de dezembro de 2018. IRISNEIDE
RODRIGUES RIBEIRO – Secretaria Municipal de Assistência Social.

Autor da Publicação: Kayan Gustavo Reis Severino

PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 43/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO – MA

 

PUBLICAÇÃO  DE  EXTRATO  DE  RATIFICAÇÃO  DE  DISPENSA  DE

15 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão • N°1.760



diario.famem.org.br • • famem.org.br

Índice

Prefeitura Municipal de Icatu 3 .................................................................................................................................................................................. 
Prefeitura Municipal de Brejo 5 ................................................................................................................................................................................. 
Prefeitura Municipal de Coelho Neto 6 ...................................................................................................................................................................... 
Prefeitura Municipal de Goncalves Dias 7 ................................................................................................................................................................. 
Prefeitura Municipal de Governador Archer 9 ........................................................................................................................................................... 
Prefeitura Municipal de Graca Aranha 10 .................................................................................................................................................................. 
Prefeitura Municipal de Milagres do Maranhão 10 .................................................................................................................................................... 
Prefeitura Municipal de Mirador 10 ........................................................................................................................................................................... 
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra 11 ............................................................................................................................................................. 
Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão 13 ....................................................................................................................................................... 

15 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão • N°1.760

DIÁRIO OFICIAL
Diário Oficial dos Municípios

do Estado do Maranhão



ES
TA

D
O

M
A

IO
R

LO
TE

R
IA

S

23ºC 
MIN

30ºC 
MAXTE

M
P

O
/M

A

TÁ
B

U
A

 
D

E 
M

A
R

ÉS

CO
TA

ÇÕ
ESFlávio Dino tentou tirar

proveito da obra da 
BR-135. POLÍTICA 3 MOEDA COTADA EM

R$ 3,21
MOEDA COTADA EM

R$ 3,88

-0,34% +0,56% 
MARÉ ALTA
03h08 5.1m
15h32            5.2m

MARÉ BAIXA
09h36   1.7m
22h11 1.6m

Sol com algumas
nuvens. Chove rápido
durante o dia e à noite.

INSTAGRAM/          TWITTER: @oestadoma      FACEBOOK: /jornaloestadoma WHATSAPP: (98) 99209-2564 (Redação)        3215-5055 (Central do Assinante)

Confira o resultado 
das loterias em 
oestadoma.com/440027

Capital e interior 

R$ 2,00

Outros estados 

R$ 4,00

FUNDADORES: BANDEIRA TRIBUZI E JOSÉ SARNEY  DIRETOR DE REDAÇÃO: CLÓVIS CABALAU
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São Luís, 12 de janeiro de 2018
Sexta-feira. nº 20.143

Iniciadas em 2012, finalmente as obras do trecho de 11 km da BR-135, situado entre a 
Estiva e o município de Bacabeira, foram entregues ontem pelo Governo Federal. POLÍTICA 3

ENFIM, DUPLICADA A BR-135

Ministro dos Transportes, Maurício Quintella, discursa observado por Moreira Franco, João Alberto, Sarney Filho e Edison Lobão
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Maranhão
se prepara
para jogo
amistoso
contra o Moto

VISTA
aérea de trecho 

duplicado da
BR-135

Anne
Mickaelly
Monteiro foi
vítima de
“lesbocídio”

Maranhense morta

Segundo informações prestadas
pela polícia do Distrito Federal,
trata-se de um crime de ódio por
a vítima ser lésbica. POLÍCIA 7

Estátua do
jornalista
João Lisboa
necessita de
cuidados

Centenária

Inaugurado em 1° de janeiro de
1918, o monumento fica locali-
zado na praça homônima, no
centro de São Luís. CIDADE 5

Inscrições
para o Sisu
terão início
no dia 29 
deste mês

Ensino superior

GERAL 11

PÁGINA 9

11
Km de 
de trecho da
BR-135 
totalmente 
prontos

=

Em breve,
vamos estar
aqui de
novo, para
entregar
mais uma
obra ”

Moreira Franco,
ministro-chefe da 
Secretaria-Geral da
Presidência 

Agora,
nossa luta
será levar
essa estrada
duplicada
até Timon”

Roseana Sarney,
ex-governadora 
do Maranhão

Com atraso de um ano, a conclusão das obras da Barragem do Bacanga é esperada com anseio por
pescadores que tiram seu sustento do lago; a Sinfra afirma que serviços serão entregues em março. CIDADES 5

De Jesus

Demora

Biné Morais 

100
Milhões

estão garantidos 
para os lotes 2 e 3 

da duplicação
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BRASÍLIA

D
iante do impasse e do des-
gaste sofrido com as der-
rotas impostas pela Jus-
tiça, o Governo Federal

decidiu aguardar até semana que
vem para voltar a tentar empossar a
deputada federal Cristiane Brasil
(PTB-RJ) no Ministério do Trabalho.
Ontem, o presidente Michel Temer
se encontrou com o presidente do
PTB, Roberto Jefferson, e sua filha,
Cristiane, e teria argumentado que
seria melhor deixar o clima esfriar,
antes de recorrer ao Supremo Tri-
bunal Federal, o que deve acontecer
na segunda-feira, 15.

Temer tem enviado interlocu-
tores para avaliar a situação com a
presidente do Supremo, ministra
Cármen Lúcia, que está no plantão
do Judiciário, até que a Corte re-
torne do recesso.

Governistas mais próximos de
Temer admitem o desgaste diante
das sucessivas derrotas na Justiça,
mas não querem desagradar ao
PTB, um dos partidos mais fiéis ao
Planalto e que promete ajudar na
aprovação da reforma da Previdên -
cia, que está com votação marcada
para fevereiro. No PTB, o presidente
do partido e pai de Cristiane Bra-
sil, Roberto Jefferson, não dá sinais
de que vá recuar na indicação.

O nome de Cristiane Brasil con-
tinua na capa do site oficial do go-

verno como a ministra do Traba-
lho, apesar da sucessão de decisões
desfavoráveis.

Na quarta-feira, 10, o juiz Vladi-
mir Santos Vitovsky, do Tribunal Re-
gional Federal da 2ª Região (TRF2),
no Rio de Janeiro, negou o novo re-
curso. O juiz manteve decisão da
1ª instância, da 4ª Vara Federal de
Niterói, que já havia suspendido a
posse na segunda-feira, 8. 

A defesa da deputada argumen -
tou que era "ilegal e abusiva" a de-
cisão judicial, e que a multa im-
posta pelo juízo, de R$ 500 mil, era
"escorchante". Os advogados soli-
citavam ainda que o recurso fosse
distribuído para o desembargador
Sergio Schwaitzer.�

DEMORA

A escolha do novo
ministro do Trabalho já se
arrasta por mais de 10
dias. No último dia 2, o
deputado Pedro Fernandes
(PTB-MA) teve seu nome
vetado, sob alegação de
que o parlamentar era
alinhado ao governador
do Maranhão, Flávio Dino
(PCdoB).

Nomeação se 
arrasta há dias

Cristiane Brasil continua tendo a confiança do presidente Michel Temer

BRASÍLIA

Na tentativa de arrecadar dinheiro
para ajudar nas manifestações a
favor do ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva (PT) no dia do jul-
gamento pelo Tribunal Regional
Federal (TRF 4), em Porto Alegre,
o PT está pedindo dinheiro em
uma vaquinha virtual que aceita
todas as formas de pagamento. Os
interessados em ajudar podem
dar valores de R$ 25 a R$ 2 mil nos
cartões de crédito, débito ou bo-
leto. Há ainda o campo para digi-
tar outro valor.

O site, que também é hashtag,
#comlulaemportoalegre foi di-
vulgado pelo partido na última
sexta-feira, 5, e, segundo consta
nele próprio, até esta quinta-feira,
11, conseguiu 562 doações. 

A plataforma coloca que o co-
laborador pode doar até 10% do
rendimento bruto recebido no
ano anterior à doação. O PT in-
formou em suas redes sociais que
até o momento já foram arreca-

dados R$ 50 mil. A mobilização
está sendo conduzida pelo vice-
presidente do partido, Alexandre
Padilha.

R$ 100 mil
Criada há mais tempo, outra va-
quinha virtual em defesa de Lula
já ultrapassou os R$ 100 mil.
Também para custear a infraes-
trutura para receber os manifes-
tantes, a Frente Brasil Popular
pretende arrecadar R$ 300 mil e
já alcançou 36,5% do resultado,
chegando a R$ 109.513,13. 

Apesar de o julgamento ser no
dia 24 de janeiro, a vaquinha
aberta no fim de dezembro vai
até 12 de fevereiro. 

Apesar da provável ausência
de Lula em Porto Alegre no jul-
gamento do caso do triplex no
Guarujá, o planejamento para o
julgamento do petista é motivo
de intensa mobilização na ci-
dade, o que tem preocupado se-
tores da Justiça e da segurança
pública. �

Vaquinha do PT
arrecada R$ 50 mil
Dinheiro será usado para manifestações em Porto
Alegre, durante julgamento do ex-presidente Lula

Governo espera clima
pró-Cristiane no STF
Presidente Michel Temer recebeu ministra indicada e a orientou a esperar até
semana que vem para novo recurso contra a suspensão de sua posse no MTE

Divulgação
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NA WEB

Mais notícias de Cidades em:
oes ta doma.com

Trabalhadores de Paço
do Lumiar protestam
oestadoma.com/440008

Definido esquema
de segurança para 
o Carnaval 2018
Números são superiores apenas para o Carnaval da Bicicleta do Samba, que, no
ano passado, contou com um efetivo de 35 policiais, conforme informado pela PM

Polícia Militar atuará no pré-Carnaval, em vários bairros, como Madre Deus

Trabalhadores voltaram a trabalhar normalmente na manhã de ontem

De Jesus

Biné Morais

Rodoviários voltam 
a trabalhar, após
acordo com patrões
Sindicato dos Rodoviários afirma que, se acordo for
cumprido na íntegra, não haverá mais paralisação

C
om a recente divulgação
da programação oficial do
Carnaval 2018, a Polícia
Militar (PM) apresentou o

planejamento para a operação do
período pré-carnavalesco e das fes-
tas em fevereiro, a fim de garantir a
segurança dos foliões.

O coronel Pedro Ribeiro, co-
mandante do Policiamento Metro-
politano 1(CPAM1), informou co-
mo atuará a polícia nesse período.
“Equipes da polícia estarão fazen-
do a segurança de vários eventos,
tanto no período de pré-Carnaval,
como no Carnaval propriamente di-
to. Nos locais oficiais e aqueles que
não estão devidamente cadastrados
pelo Governo do Estado, a exemplo
dos blocos carnavalescos”, relatou.

Sobre os locais onde a PM esta-
ria atuando, o coronel informou que
há uma média de sete bairros onde
atividades já solicitaram apoio do
policiamento. “Nós recebemos ofí-
cio para apoio na segurança de
eventos em toda a região metropo-
litana, além de bairros como Cohab,
Vinhais, João Paulo e Madre Deus.
As equipes da PM estarão, mesmo
que seja em ronda policial, ou per-
manência de uma viatura e guarni-
ção no local”, enfatizou.

Nos eventos de maior porte,
maior concentração de público, Pe-
dro Ribeiro destacou a parceria que
deverá ser feita com os órgãos inte-
grados. “Cada um dos envolvidos

participará, no sentido de garantir
a segurança dos foliões, a exemplo
do tradicional circuito da Madre
Deus, do bloco Bicicleta do Samba,
na Praça Nauro Machado, no cir-
cuito Beira-Mar e na Praça Maria
Aragão”, disse.

Sobre o modo como estará
atuando, a PM informou que será
feita via policiamento a pé, cavala-
ria e policiamento motorizado em
viaturas e motocicletas. Também se-
rão realizadas barreiras de conten-
ção em alguns locais de eventos, pa-
ra coibir que pessoas entrem com
armas, drogas ou garrafas de vidro
nos circuitos.

O coronel Pedro Ribeiro garan-

tiu que todo o efetivo policial da Re-
gião Metropolitana de São Luís es-
tará disponível. “Cerca de 1.200 po-
liciais estarão atuando em toda a re-
gião metropolitana, envolvendo, in-
clusive, o serviço 24 horas. O efeti-
vo atuará nos postos policiais, on-
de estão de serviço, passando pelo
rádio-patrulhamento, até a presen-
ça nos locais de eventos”.

Pré-Carnaval
A PM informou ainda que, durante
o período de pré-Carnaval, depen-
dendo do circuito, planejará a quan-
tidade de policiais que será neces-
sário estarem presentes. Na Madre
Deus, por exemplo, cerca de 70 ho-

mens estarão atuando nas próximas
semanas. Já na Bicicleta do Samba,
o número de policiais será de 50 po-
licias.

Esses números são superiores
apenas no Carnaval da Bicicleta do
Samba, que, no ano passado, con-
tou com um efetivo em torno de 35
policiais, conforme informado pe-
la PM à época. 

Blitz
No planejamento operacional da
PM, consta que haverá fiscalizações
tanto nos eventos, como estrategi-
camente haverá reforço policial na
Ponta da Espera, Terminal Rodo-
viário, unidades prisionais, nos bair-
ros e próximo aos retiros, para o ca-
so das igrejas que o farão e serão
contempladas, também, pela fisca-
lização.

Além dessas, haverá fiscalização
da Lei Seca pelas ruas da capital. Os
ônibus coletivos também serão alvo
de operações. Serão feitas aborda-
gens às pessoas que se encontrarem
dentro deles. Nos terminais de inte-
gração, também haverá o reforço po-
licial para garantir a segurança dos
passageiros.

Todas as operações da PM nos
locais de eventos de carnaval con-
tarão com apoio da Blitz Urbana da
capital, bem como do Corpo de
Bombeiros e da Secretaria Munici-
pal de Trânsito e Transportes
(SMTT).�

Com acordo firmado com os empre-
sários no dia 10, quarta-feira, os ro-
doviários das empresas Marina e São
Benedito voltaram trabalhar na ma-
nhã de ontem, após paralisação de
24 horas. Em reunião no Sindicato
das Empresas de Transporte de Pas-
sageiros (SET), com o Sindicato dos
Rodoviários, ficou acertado que os
atrasos seriam totalmente quitados
até a próxima semana.

Segundo o diretor administrativo
do Sindicato dos Rodoviários, Mar-
celo Luís Brito, os trabalhadores já es-
tão recebendo a verba atrasada cor-
retamente, os outros benefícios atra-
sados, como tíquete-alimentação e
benefícios entre eles planos de saú-
de e odontológico, serão retomados
gradativamente, com 15 a 30 dias pa-
ra concluir todo repasse aos moto-
ristas e cobradores.

Com o acordo em andamento, fri-
sou o diretor administrativo do sin-
dicato, os ônibus se manterão circu-
lando normalmente. Na manhã de

ontem, os rodoviários voltaram a suas
atividades normais, bem diferente do
ocorrido na última quarta-feira,
quando motoristas e cobradores re-
solveram cruzar os braços e não sair
às ruas.

A paralisação dos rodoviários se
deu por causa dos salários atrasados
há dois meses, e nove meses de atra-
so nos benefícios (odontológico e pla-
nos de saúde), além do tíquete-ali-
mentação, que não estava sendo re-
passado aos trabalhadores. “O acor-
do foi feito, os rodoviários aceitaram.
Caso seja cumprido na íntegra, não
paralisarão as atividades novamen-
te”, disse Marcelo Luís Brito. �



economia@mirante.com.br

=

-0,34%        
DÓLAR
R$ 3,21

+0,56%
EURO
R$ 3,88

0,00%   
OURO
R$ 135,96

+0,71%
NASDAQ
7.204 PTS

+1,48%
BOVESPA
79.365 PTS

São Luís, 12 de janeiro de 2018. Sexta-feira O Estado do Maranhão

D
os 369.676 jovens con-
tratados no país por meio
da Aprendizagem Profis-
sional, no período de ja-

neiro a novembro de 2017, o mer-
cado de trabalho maranhense
absorveu somente 2.703, o que re-
presenta 0,7% do total. Os dados
preliminares do ano passado foram
divulgados ontem, pelo Ministério
do Trabalho.  

Outro aspecto observado no le-
vantamento do Ministério do Traba-
lho é que o Maranhão tem potencial

quatro vezes maior em relação ao nú-
mero de contratados, tomando por
base que a legislação prevê que todas
as empresas de médio e grande porte
devem manter em seus quadros de
funcionários jovens de 14 a 24 anos,
na modalidade Aprendiz, com cotas
que variam de 5% a 15% por estabe-
lecimento.

Conforme esses percentuais de
cota, o estado tem potencial para
contratar 10.731 jovens aprendizes,
mas somente 25,19% foram admi-
tidos, que são os 2.703 registrados

no levantamento do Ministério do
Trabalho. 

Em todo o país, o estado que
mais contratou foi São Paulo, com
102.300 admitidos, seguido de Mi -
nas Gerais, com 39.139, e Rio de Ja-
neiro, com 33.453. No total, o Bra-
sil já registra a contratação de mais
de 3,2 milhões de aprendizes desde
2005, quando a lei que prevê essa
modalidade de contratação entrou
em vigor.

Segundo o diretor de Políticas
de Empregabilidade do Ministério

do Trabalho, Higino Brito Vieira, o
balanço prévio mantém o ritmo de
contratação dos anos anteriores, a
exemplo de 2016, que fechou com
386 mil admissões. “O Brasil vem
tendo um aumento na Aprendiza-
gem Profissional desde a sua cria-
ção, mas os números poderiam ser
melhores. O potencial de contrata-
ções é quase três vezes maior do
que o que foi contratado (939.731),
mas ainda é um desafio convencer
os empregadores de que pode ser
vantajoso para as empresas”, explica

Higino Brito Vieira. 

Setores e ocupações
Entre os setores que mais contra-
taram aprendizes em 2017 estão:
Comércio, com 93.469 admissões,
e  Indústria de Transformação, com
92.248. Já sobre as ocupações, as
vagas de auxiliar de escritório
(147.747) e assistente administra-
tivo (67.341) estão nas primeiras po-
sições no ranking e, juntas, somam
a fatia de quase 60% das admissões.

Do total de aprendizes contra-

tados em 2017, mais de 52% são do
sexo masculino (194.983), contra
47,26% do sexo feminino (174.693). 

“O programa de aprendizagem
é uma oportunidade para que os
jovens alcancem mais oportuni-
dades no futuro profissional, além
de auxiliar no combate à precari-
zação do trabalho infantil. É im-
portante destacar que a modali-
dade é diferente do estágio e
implica garantias trabalhistas para
o contratado”, conclui o diretor Hi-
gino Brito Filho. �

Absorção de jovens aprendizes é
baixa no mercado do Maranhão
De acordo com levantamento realizado pelo Ministério do Trabalho, o estado tem potencial para contratar 
10.731 jovens, mas o número de admitidos não passou de 2.703, no período de janeiro a novembro do ano passado
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