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Ministro anuncia início da fase
policial em território Yanomami
Expectativa é que 8O% dos garimpeiros deixem região nos próximos dias
0 ministro da Jusüça e

Segurança Pública, Flávio
Dino, disse nessa seguda-
feira (6) que o govemo
iniciará nesta semana
a trmsição da fase de
assistência hmanitária
e fechamento do espaço
aéreo na Tena Indígena
Yilomami em Roraima, pila
a fase policial, de caÍáter
coercitivo contra gilimpeiros
e financiadores da atiüdade
mineral. Segundo Dino, a

cxpectativa é que, até o fi.m
destá semana, 8070 das 15
mil pessoas envolvidas com
garimpo ilegal na região já
tenham deixado o local.
Nessa etapa, a pedido
do Ministério dos Povos
Originários, a prioridade será
a manutençâo da segumça
das eqúpes nos postos da
Fundação Nacional dos PoYos
Indigenas (Funai) e nos
centros de saúde que pÍestam
assistência aos indígenas.
"Deteminei o deslocmento
de mais 100 integrantes da
Força Nacional que estarão,
entre seguda (6) e terça-
feira (7), chcfíando ao estado
de RoÍaima paÍa, com isso,
fofialecer especialmente a

seguunça das bases da Furai
e também dos postos de
saude. A missão primeira da
Forçd Nacional em tedtório
Yanomami será esta",
adiantou.
No total, 500 homens da
liorça Nacional de Segurmça
selào enviados ao estado nesta

etapa da operação.

oestrtnusÃo
Dino informou que as

Polícias Federal e Rodoüária
Federal, com o apoio
logístico das Fo4as Armadas,
duão início às ações de
afastamento compulsório
de quem ainda não üver
saído da Tena Yanomami
nesse período. Segundo o
ministlo, começilão a ser
destruídos os eqúpmentos
de garimpeiros, pua que não
voltem a ser utiliados em
atiüdades ilegais e eliminadas
as pistas clandestinas. Além
disso, poderão ser presas em
flagralte pessoas que ainda
es.tejm na regiâo.
"E eüdente que esse
planejamento policial é
dinâmico, acontece dia a dia.
O que eu posso afima é que
âs ações policiâs fuão começe
nesta semma", aflmou o

minisEo.
Sobre a saída de garimpeiros
do tenitório indígena, o
minisüo da Jusüça disse
ainda que o govemo não dará
nenhm tipo de apoio pua
isso. Os gaimpeiros alegam
dificuldade pua sú da região
desde que a Aeronáutica
passou a controlu o espaço
aéreo e proibir que aeronaves
usadas na aüvidade criminosa
sobrevoassem o tenitório.
"Claro que estamos neste
momento pemitindo que
essas pessoas saim pelos
seus Proprros meros, mas
não haverá apoio do govemo
federal pua essa reúada,
porque consideramos que
há incompaübilidade entre
a naturezâ cdminosâ da
atiüdade com o eventual
apoio [do govemo federal]",
disse Dino. Sobre a questão
social, o ministro acrescentou

que o govemador de Roraima,
AntonÍo Denilium, está em
Brasília e deve tratar dos
õsutos com os ministros
Rui Costa, da Casa Civil,
e Wellington Dias, do
Desenvolvimento Social.

CAUTELA
Sobre afrmações de que o
govemo estaria facilitando a
fuga em mssa de criminosos
da Tena Indígena Yanomani,
Fláúo Dino disse que eles não
flcuão impues.
"lsso não é um caminho
de impmidade porque as

investigações estão o sendo
feitas e continuuão a ser
feitas. Mas nós temos que
entender que é ma situação
poliüca e social de alta
complexidade e que é preciso
ter planejamento. O uso da
força rem plmejmento
poderia pioru o problema
instalado no estado de
Roraima, e nós não desejmos
iss", af,mou.
FOCO
O ministo da Justiça e
Seguança Pública destacou
que foco prioritário das
investigações são os
ônanciadores, os donos dos
gaúmpos ilegais e aqueles
que fuem lavagem de
dinheiro. "Clilo que temos
os executores de 0imes
ambientais - essas pessoas
estão sendo identificadas
por imagens e serão alvo do
inquéíto policial".

( st*l! Brârll)

lndígenas denunciam
assa§sinato de tÉs
yanomami em Roraima

Trôs jovens indígenas
yanomami foram assassinados
por garimpeiros, na regrão do
llomoxi, na Tetra lndígena
Yanomami, em Roraima.
A informação foi divulgada
nesse domingo (5) por
Júnior Hekuui, presidente

do Conselho Distrital de
Saúde Indígena Ymommi e
Ye'Kuana (Codisi-YY), ma
das principais liderança da
região de Surucuo, no exbemo
oeste do estado e próxima à
ftonteira com a Venezuela.
Segundo o relato, eles foram

atingidos por disparos de ama
de fogo.
Ainda não há infomações
sobre o resgate dos corpos. A
reponagem da Agência Brasil
entrou em contato com a

Polícia Federal (PF) pua obter
infomaçõo sobre o caso, mas
ainda não obteve retomo.
A ministla dos Povos
Indígenas, Sonia Cuajajarâ,
passou ma noite no polo bue
de Smcucu, neste domingo,
para ver de perto a situação
dos ymommi. Ela também
fez um sobwoo por divemos
pontos d€ *ploração ilegal de
menos no tffiltono,
Afetados pela presença do

gilimpo ilegal em sm tetras há
mos, os indígenõ ymommi
têm soÍrido com casos de

desnutrição, denças como
malária e pneumonia, além de
üolência, induindo episódios
de agressões e msassinatos. A
situação se agravou nos últimos
quaho ilos.
Também nesse domingo,
foi registrada a morte de
mais ma simça indígem,
ütima de desnutrição grave e
desidrâtação. Eqúpes medicas
chegum a pedir su remoção
para Boa Visa, mm o mau
tempo na região impediu a
decolagen da aemmve.

(AeoEL. Bmll,

Crimes teriam sido cometidos por garimpeiros
ilegaÍs na região
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2023 PEOUENO

PREFEITURA MUNICIPAI. OE COEI-HO NEÍO
Avrso DE ucrrÂçÃo

PREGÃo E[ETRoNlco oo3l2o23. A Prefeitura Municipal de coelho
Neto, Estâdo do Maranhão, por meio da Secretaria Municipal de
Educaçãq torna público paÊ conhecimento dos interessados que

fará reali2ar, sob a éEide da Lei n.c 10.520/02 e subsidiariamente as

disposiçõês da Lêi n.s 8.666/93 e suas âlteraçôes posteriores, licitação
na modalidade Pregão Eletónico, do tipo menor preço, paE Registro
de preços para ÍutuÉ e eventual aquisição de gêneros âlimentícios parâ

ã merenda escolar, desünada a atender a rede de ensino da Secretaria
Municipal de Edu@ção do municipio de coelho Neto - MA, no Cia

17 de Fevereiro de 2023 às 08:00 horas (horário de Brâsília), atrâvés

do uso de re.ursos da tecnologia da informação, site lEp§jlT!!!!f
oortaldecomorasoublicas.com.br sendo presidida pelo Pre8oeiro desta

Prefêitura Municipal. O edital e seus anexos encontram se disponiveis
na pâgina wêb do Poftal dê Compras Públicas - endereço hlEp§/
wwwportaldecomoraspublicas.com.br e no Portal da Transparência no

êndereço: h!!p5jl{!gltaç99§.çgglhg!e!q4êg9ub!1. Esclarecim€ntos

adicionais pâginá web do Pofrâl de Comprás ou atrâvés do e-mail: çpL
coelhoneto.ma(aemail.com. Coelho Neto - MA, 31 de Janeiro de 2023.

Jesúslêne Sousâ dâ Luz - Secretáriâ Municipâl de Educação.

PREFEIÍURA MUNICIPAL DE COEI.HO Í{ETO
Avrso DE ucrrAçÃo

PREGÃo EtEIRoNlco o/Jd.l2o23. A Prefeitura Municipal de coelho
Nêto, Estâdo do Mârãnhão, por meio dâ SecretaÍia Muni.ipal de
Planejamento e Gestão, torna público paE conhecimento dos
interessados que Íará íealizar, sob a égide da Lei n.e 10.520/02 e
subsidiariamente as disposições da Lei n.e 8.665/93 e suas alteGções
posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do üpo menor
preço, para Registro de preço parâ futuE e eventual contratação de
empresa para o fornecimento de Bêneros alimenícios destinados
â todâs a5 Secretarias, Depaftamentos e Pro8ramas vinculados âo
Poder Público Municipal, no dià 23 de Fevereiro de 2023 às 08:00
horas (horário de BmsÍlia), através do uso de recuÍsos da tecnolotia
dâ informação, site @
seíÍdo presidida pelo Pregoeiro dêsta Prefuitura MunÍcipal. O edital
ê seus anexos encontram-se disponíveis nâ pagina web do Ponal dê
compras Públicas - endereço hltB§:lfuruw..B9dalde§g
lgl].bI e no Portal da Transpârência no endereço: hüosr//licitacoes.
coelhoneto.ma.qoubr/. Esclarecimentos âdicionâis paginá web do
Portal de Compras ou através do e-mail: cpl,coelhoneto.ma@qmail,
çqE. Coelho Neto - MA, 01 de Feverei.o de 2023. Sérgio Ricardo Viana
Bastos- Secretário Municipal de Planêjamento e Gêstão.

PREFE|TURA MUNtctpAt DE sucuprRA Do RtAcHÃo. MA
AVTSO DE UCTTAçÃO, PROCESSO ADM|NISTRATTVO Ns
442.432lZO23lCPt. TOMADA DE PREçOS Ne Otl2O23lCPL.
A Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão, Estado do
Maranhão, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ
ne 01.612.338/0001-67, através da Comissão Permanente
de Licitação/CPL, torna público que realizará licitação na
modalidade Tomada de Preços, sob o ne 0U2023/CPL. OBJETO:
Contração de empresa para prestação de seÍviços de assessoria
e consultoria ao setor de Convênios do Executivo Municipal, em
conformidade com o Anexo I (Especificação do Objeto). DATA
DA ABERTURA: 23 de fevereiro de 2023 às 09:00h, na sede da
Prefeitura Municipal, situada na Rua São José, ns 477, centro,
CEP: 65.668-000 - Sucupira do Riachão/MA. TIPO: Menor Preço
Global. REGIME DE EXECUçÃO: Empreitada por preço Blobal.
DIPIOMA LEGAL: Lei Fedêral ne 8.656/93_e suas alterações,
bem como disposições do Edital. OBTENçAO DO EDITAL: Nrr
endereço supra, das 08:00 às 12:00h, de segunda a sexta-feira,
podendo ser consultado e adquirido gratuitamente. Sucupira do
Riachão/MA,03 de fevereiro de 2023. JOSE WARLEN BARBOSA
DA SILVA - Presidente da CPL.

PREFE|TURA MUNtctpAt DE sucuplRA Do RtacHÃo - MA
avrso DE LlctTAçÃo - CHAMADA PÚBLtcA Na 01/2023. A Prêíeitura
Municipal de Sucupira do Riachão - Ma, pessoa jurídicâ de direito
público, com sede à Rua São Josê, Ns 479 - Centío, inscrita no CNPJ

sob o ne 01.612.338/0001-67, reprêsentado neste ato pela Secretária
Kariny Almeida, no uso de suâs prerrogativas legais, e considerando,
disposto no âft. 21 da tei 11.94712009 e na Resolução FNDE/ CD i,.e
38/2009, atÍavés da Secretaria Municipal da Educação, vem realizar
â CHAMADA PÚBLICA PÂRA AAUISIçÃO OE GÊNEROS ATIMENÍÍCI05
DA AGRICULÍURÂ FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,
DESÍINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE
AIIMENTAçÃO ESCOLAR, compreendendo o ano letivo de 2023. Os
Grupos Formais/ lnformâis dêvêdo apresentar a documentação pâra
habilitação e Prcjeto de Vênda até o diá 06 de março de 2023, às 10:00
horas, na Sâla da Comissão Permanente de Licitação - CPL com sede
à Ruâ São Jose, Ne 479 - Centro, Sucupira do Riachão - Ma. oiploma
Legal Lei tederal nq 8.666/93. A pre*nte Chámade Pública poderá ser
obtida na Secretaria Municipâl da Educação de Sucupira do Riachão -
MA no horário de 08:00 às 13:00 horas de segunda a sexta-feira e nê
CentEl Permanente de Licitação - CPt, no hoÍário de 07:00 às 13:00
horâs de segunda a sexta-feim, podendo ser consultado e obtido
grâtuitâmente. Sucupira do Riachão- M4,06 de feverêiro de 2023..,ose
Warlen Earbosâ da Silva - Presidente da CPt.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRN OO NINCNÂO

19 TERMO DE APOSTILAMENTO. DISPENSA N9 O37I2O?2 -

coNTRATO Ne 428.418.0L/2022

1S TERMO DE APOSTILAMENTO
DISPENSA Ne O3712022.
CoNTRATO Ne 428,418.01/2022
pRocESso ADMINISTRATM Ne 428.41812022

corrnaraçÃo DE pREsrAçÃo or sERvrços DE LAvAGEM DE

veÍcur.os oFrcrArs E/ou A orseosrçÃo DA PREFEITURA Do
murrciplo DE sucuprRA oo RrlcxÃo/ul.

A pREFETTURA MunlctpAt DE sucuptRA oo ntAcxÃo, EsrADo
Do MARANHÃo . srcRerARtA MUNtctpAL ADMr,lsrnaçÃo
GERAL, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o ne

01.612.338/0001-67, com endereço na Rua São José, N" 479, Centro -

CEP: 65668-000 - Sucupira do Riachão/MA. Neste ato representada
Secretaria Municipal de Administração, Sra. Klévia Maria Lima de Sousa,

inscrita no CPF sob o n0 045.725.533-19, e de outro lado a Pessoa

Física: Rivelino Monteiro de Sousa, residente na Rua Grande, s/n,
Centro - Sucupira do Riachão - MA.

cúusuLA PRTMETRA - DO OBTETO:

Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento alteração da
Cláusula lV - Dos Preços e da Dotação Orçamentária, item 3.2, que se

faz a inserção da seguinte redação:

o EXERCICIO FINANCEIRO 2023

04,01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

04.122.0002.2013.0000 - MANUTENÇÃO E FUNCTONAMENTO DA SEC

MUN. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL,

3.3.90.36.00 - OUTROS SERVTÇOS DE TERCETRO - PESSOA FiStCA

14.01 - FUNDO DE MAN, DES, EDUC, BAS. PROF.

12.361.0007.2080.0000 - MANUTENÇÃo E FUNctoNAMENTo Do
ENSINO FUNDAMENTAL 7O%;

3.3.90.36 - OUTROS SERV|ÇOS DE TERCETROS - PESSOA FÍS|CA

15.01 . FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

LO.L22.OOO2.2089.OO00 - MANUTENÇÃO E FUNCTONAMENTO DO FUNDO

MUNTCTPAL Oe SlÚOe;
3.3.90.36 - OUTROS SERV|ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíS|CA

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMEilTAçÃO:

O presente termo de apostilamento encontra amparo legalno artigo 65,
inciso l, § 8", da Lei n.q 8.666/93, item 14.2 do Contrato Administrativo
Originário.

clÁusurA TERCETRA - DA RATTFTCAçÃO:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato

Administrativo supracitado.

Sucupira do Riachão - MA, 09 de janeiro de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

cNPJ Ne 01.612.338/0001-67
KLÉVIA MARIA LIMA DE SOUSA

cPF SOB O Ns 045.725.533-19
CONTRATANTE

Publicado por: IOSE WARLEN BARBOSA DA SILVA

Código ide'.tificador: 2ee22c980ba$ebed60e0e3ba06fc0 al a

AVTSO DE LICITAçÂO . CHAMADA PÚBL|CA Ns 0112023

AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA N9 O1/2023

A Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão - Ma, pessoa jurídica de
direito público, com sede à Rua São Jose, No 479 - Centro, inscrita no
CNPJ sob o ns 01.612.338/0001-67, representado neste ato pela

Secretária Kariny Almeida, no uso de suas prerrogativas legais, e

considerando o disposto no art.2L da Lei 11.947/2009 e na Resolução
FNDE/ CD n.s 38/2009, através da Secretaria Municipal da Educação,
vem realizar a CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO Or CÊrurROS

ALIMENTíCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR

FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA

NACIONAL DE ALIMENTAÇÂO fscoun, compreendendo o ano letivo de
2023. Os Grupos Formais/ lnformais deveráo apresentar a

documentação para habilitação e Projeto de Venda até o dia 06 de
março de 2023, às 10:00 horas, na Sala da Comissâo Permanente de
Licitação - CPL com sede à Rua 5ão Jose, Ne 479 - Centro, Sucupira do
Riachâo - Ma, Diplor : Legal: Lei Federal ns 8.666/93. A presente
Chamada Pública poderá ser obtida na Secretaria Municipal da
Educação de Sucupira do Riachão - MA no horário de 08:00 às 13:00
horas de segunda a sexta-feira e na Central Permanente de Licitação -
CPL, no horário de 07:00 às 13:00 horas de segunda a sexta-feira,
podendo ser consultado e obtido gratuitamente. Sucupira do Riacháo -
MA, 06 de fevereiro de 2023. Jose Warlen Barbosa da Silva - Presidente
da CPL.

Publicado por JOSE WARLEN BARBOSA DA SILVA

Cód i go i de ntific a dor: 87 96i9f5e b3063 37 e4 1 cB 3 eB 2 d0 a88

AVrSO DE LTCTTAçÃO - PROCESSO ADMIN|STRÀTIVO Ne
442,43?/2423/CPt. TOMADA DE PREçOS t{e 01/2023ICPL

AVISO DE LICITAçÃO. PROCESSO ADMtNISTRATIVO Ne
442.43212O23/CPL. TOMADA DE PREçOS Ne 0r/2023/CpL. A

Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão, Estado do Maranhão,
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ ne

01.612.338i0001-67, através da Comissão Permanente de
Licitação/CPl, torna úblico que realizará licitação na modalidade
Tomada de Preços, sob o na 0U2023ICPL. OBIETO: Contração de
empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria ao
setor de Convênios do Executivo Municipal, em conformidade com o

Anexo I (Especificação do Objeto). DATA DA ABERTURA: 23 de
fevereiro de 2023 às 09:00h, na sede da Prefeitura Municipal, situada
na Rua São José, na 477, centro, CEP: 65.668-000 - Sucupira do
Riachão/MA. TIPO: Menor Preço Global. REGIME DE EXECUçÃO:
Empreitada por preço global. DIPLOMA LEGAL: Lei Federal np 8.666/93
e suas alteraçôes, bem como disposições do Edital. OBTENçÃO DO
EDITAL: No endereço supra, das 08:00 às 12:00h, de segunda a sexta-
feira, podendo ser consultado e adquirido gratuitamente. Sucupira do
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CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da
celebraçáo do Contrato nc. 428.418.0112022, celebrado em 16 de
novembro de 2022, com validade de 12 meses a partir da sua
assinatura, Clausula Vl do contrato que ora é apostilado; e

COI,ISIDERANDO que o apostilamento não trará prejuízos à

administração, o que representa aobservância ao princípio da
economicidade; e CONSIDERAiIDO que o Município de Sucupira do

Riachão/MA, possui aintegralidade dos recursos orçamentários para o
cumprimento da execução contratual, resolve apostilar o

referidocontrato nos termos que se seguem:
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A Prefeitura Municipal de Sucupira do Riacháo - Ma, pessoa juridica de direito
público, com sede à Rua Sáo Jose, N" 479 - Centro, inscrita no CNPJ sob o no
O1.612.338/0001-67, representado neste ato pela Secretária Kariny Almeida, no
uso de suas preÍTogativas legais, e considerando o disposto no art. 2l da Lei
ll.947l2o)9 e na Resoluçáo FNDE/ CD n.o 3812OO9, através da Secretaria
Municipal da Educaçáo, vem realizat a CIIAMADA PUBLICA PARA AQUISIçAO DE
GÊNERos ALIMTNTÍcTos DA AGRICULTI,RA FAMILIÂ : I DO TMPRTENDEDOR
FAMILIAR RURAL, DTSTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL
DE ALIMENTAçÃO ESCOLAR, compreendendo o ano letivo de 2023. Os Grupos
Formais/ Informais deveráo apresentar a documentaçáo parà habilitação e Projeto
de Venda até o dia 06 de março de 2023, às 10:00 horas, na Sala da Comissáo
Permanente de Licitaçáo - CPL com sede à Rua Sáo Jose, N" 479 - Centro, Sucupira
do Riacháo - Ma. Diploma Legal: Lei Federal n" 8.666193. A presente Chamada
Pública poderá ser obtida na Secretaria Municipal da Educaçáo de Sucupira do
Riacháo - MA no horário de 08:OO às 13:OO horas de segunda a sexta-feka e na
Central Permanente de Licitaçáo - CPL, no horário de 07:OO às 13:OO horas de
segunda a sexta-feira, podendo ser consultado e obtido gratuitamente.

Sucupira do Riacháo - MA, O6 de fevereiro de 2023.

ose aÍ. Barbosa
Presidente da CPL

, DECLARAIVIOS, em cumprimento a Lei Orgânica do MunicÍpio, ter recebido e
aÍxado no quadro mural de publicações desta secretaria de Agricultura nesta data o
Edital e seus anexos acima citado, para dar publicidade ao referido certame.

Silvestre Lima de Sousa
Secretário Municipal de Agricultura

Rua Siio José. N" 479. Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ: 01.612.338/0001-67
Foneifax: (99) 3553-l 098/l 0l 9

E-mail : prefeiturasucupiradoriachao@gmail.com

AVISO pE LrCrT4ÇÃO

cH.âMttrrA pfIBLICâ il" 01/2023

/



Pref eituro Municipol de

SUClJPIRA
DORüACHAO
Administrondo poro o povo

A Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão - Ma, pessoa jurídica de direito
público, com sede à Rua Sáo Jose, N" 479 - Centro, inscrita no CNPJ sob o n"
01.612.338/0001-67, representado neste ato pela Secretária Kariny Almeida, no
uso de suas prerrogativas legais, e considerando o disposto no art. 2I da Lei
lI.947l2OO9 e na Resoluçáo FNDE/ CD n.o 38/2OO9, através da Secretaria
Municipal da Educaçáo, vem realizar a CIIAMADA PÚBLICA PARA AQUISIçÃO DE
GÊNTRos ALIMENTÍcTos DA AGRICULTT,RA FAMILIAR T DO EMPREENDEDOR
FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATTNDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL
DE ALIMENTAçÃO ESCOLAR, compreendendo o ano letivo de 2023. Os Grupos
Formais/ Informais deveráo apresentar a documentaçáo para habilitaçáo e Projeto
de Venda até o dia 06 de março de 2023, às 1O:0O hot'as, na Sala da Comissáo
Permanente de Licitaçáo - CPL com sede à Rua São Jose, .1" 479 - Centro, Sucupira
do Riacháo - Ma. Diploma Legal: Lei Federal n" 8.666193. A presente Chamada
Pública poderá ser obtida na Secretaria Municipal da Eduçação de Sucupira do
Riacháo - MA no horário de 08:OO às 13:OO horas de segunda a sexta-feira e na
Central Permanente de Licitaçáo - CPL, no horário de 07:OO às 13:00 horas de
segunda a sexta-feira, podendo ser consultado e obüdo gratuitamente.

Sucupira do Riacháo - MA, 06 de fevereiro de 2023.

ose w da
Presidente da CPL

» DECLARAMOS, em cumprimento a Lei Orgânica do Município, ter recebido e
alixado no quadro mural de publicações desta secretaria de Educação nesta data o
Edital e seus aÍlexos acima citado, para dar publicidade ao referido certame.

(n 
^r ü0^,,a,

Kari$ Almeida
Secretária Municipal de Educação

Rua São José, N' 479. Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ: 01.61 2.338/0001 -67

Fone/fax: (99) 3553- I 098/l 0 I 9
E-mail: prefeitu rasucupiradoriachao@gmail.com
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A Prefeitura Municipal de Sucupira do Riacháo - Ma, pessoa jurídica de direito
público, com sede à Rua Sáo Jose, N" 479 - Centro, inscrita no CNPJ sob o no
01.612.338/000I-67, representado neste ato pela Secretária Kariny Almeida, no
uso de suas prerrogativas legais, e considerando o disposto no art. 21 da Lei
11.94712009 e na Resolução FNDE/ CD n.o 3812OO9, através da Secretaria
Municipal da Educação, vem realizar a CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIçÃO DE
GÊNERos ALIMTNTÍcTos DA AGRICULTI,RA FAMILIAR T DO TMPRTENDEDOR
FAMILIAR RI'RAL, DTSTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL
DE ALIMENTAçÃO ESCOLAR, compreendendo o ano letivo de 2023. Os Grupos
Formais/ Informais deverão apresentar a documentaçáo para habilitação e Projeto
de Venda até o dia O6 de março de 2023, às 1O:OO horas, na Sala da Comissáo
Permanente de Licitaçáo - CPL com sede à Rua São Jose, N' 479 - Centro, Sucupira
do Riachão - Ma. Diploma Legal: Lei Federal no 8.666193. A presente Chamada
Pública poderá ser obtida na Secretaria Municipal da Educação de Sucupira do
Riachão - MA no horário de O8:OO às 13:OO horas de segunda a sexta-feira e na
Central Permanente de Licitação - CPL, no horário de O7:00 às 13:OO horas de
segunda a sexta-feira, podendo ser consultado e obtido gr tuitamente.

Sucupira do Riacháo - MA, Ob de fevereiro de 2023

ose Barbosa da Silva
Presidente da CPL

, DETCLARAIUIOS, em cumprimento a Lei Orgânica do Município, ter recebido e
aÍixado no quadro mural de publicações da prefeitura mu ricipal nesta data o Edital
e seus anexos acima citado, para dar publicidade ao referrJo certame.

.4 bl r ) ,. t.'
Isabel de Sousa Silva

Membro CPL

Rua São José, N'479, Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ: 01.612.338/0001-67
Fone/fax: (99) 3553-l 098/l 0l 9

E-mail: prefeiturasucupiradoriachao@gmril.com
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