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PRETEIURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHAO

ts rERMo ADllvo Ao coxrRlTo oRtcluÂRto l,ls

407,397,OL12022 - DISPENSA N', 030/2022

lc rERMo ADtrrvo Ao coNTRATo oRlGtNÁRlo Ns
407.397.O112022
Dispensa 1{'030/2022
le TERMO ADTTM AO COIITRATO ORIGIIÁRIO DE Contrâteção
de empresa especializada para prestação de serviços de
consultoria e assessoria educacional para a Secretaria
Municipal de Educaçáo de Sucupira do Riachão - MA . QUE
ENTRE St CELEBRAM O MUNICiPIO DE SUCUPTRA DO RIACHÃO,
ESTADO DO MARANHÃO E I EMPRESAT R&R CONSULTORIA
EDUCACIOT.IAL LTDA.
Pelo presente 1q Termo Aditivo ao instrumento particular de contrato
originário ns 407.397.01/2022 de um lado o PREFEITURA UUNICIPAL

. SUCUPIRA DO RIACHÂO . MA'SECRETARTA MU]IICIPAL DE

VUCAçÃO - inscrita no Ct{Pl ns 06.104.029/OOOI-08, com
endereço na Rua Sáo José, no-477 , Centro, CEP: 65.668-000 - Sucupira
do Riacháo/MA, neste ato representada pela Secretária de Educação
a Sra. Kariny AImeida, brasileira, portadora da Cédula de ldentidade
RG sob o ne O17665382001-4 SSP/MA, inscrito no CPF sob o no

713.600.503-53, doravante denominada simplesmente
COilTRATANTE. E, de outro lado à empresa: como constituído, aqui
denominado COilTRATADA, A EMPRESA: R&R CONSULTORIA
EDUCACIONAL LTDA, CNPI: 20.753.67210001-85, End: R Belém, n'26,
Centro - São Luis - MA, CEP: 65.665-000, neste ato representado pelo

Sr. Gilberto Ribeiro Viana, CPF N" 325.062.103-00, RG: 325.062.103-00
SSP/MA e perante as testemunhas abaixo nomeadas, firmam o Is
Termo Aditivo ao Contrato Originário nc 407.397,01/2022 , que se

regará pela Lei Federal n0 14.133/2021, e suas alteraçôes, a legislação
que rege a espécie, atendidas as cláusulas e condições que se
anunciam a seguir:

cúusulÂ PR|MEIRA - Do oBrETo, Do PRÂZO E DA VIGENCIA - O
presente Termo Aditivo tem por obieto o aditivo de prazo do Contrato
Originário na407 .397 .0L12022 pela Secretaria Municipal de Educação,
oriundo da Dispensa N" 030i2022, pelo prazo de 12 meses, iniciando
.m 01 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023,

'-, 1. CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO Em
conformidade com Art. 107, da Lei Federal ns L4.L3312022 e

Cláusula sete, do Termo de Referência do Edital da Dispensa
de Licitação 03012022.

2. CLÁUSULA TERCETRA - DA RATTFICAÇÃO - Ficam mantidas e

ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e

condições do Contrato originário, não modificadas pelo

presente instrumento.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente
instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor e para um só fim,
juntamente com as testemunhas que a tudo assistiram.
Sucupira do Riachão/MA, 27 de dezembrode2022.

KARINY ALMEIDA

Secretária de Saúde/Ordenadora de Despesa

CONTRATANTE

R&R CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA

CNPJ n' 20.7s3.67210001-85
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:
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1S TERMO DE APOSTILAMENTO - DISPENSA O38I2O22ICPL -

coNTRATO Ne 430,421.01/2022

19 TERMO DE APOSTIIáMENTO
DrsPEl{SA O38 t2022lCPL
coNTRATO Ns 430.421.01/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÂO, ESTADO DO

MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o

no 01.612.338/0001-67, através do FNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrita

no CNPJ sob o ne L2.095.42910001-99, neste ato representada pela

Secretária Municipal de Saúde a Sra. LUARA LIMA PORTO
CARVALHO, inscrita no CPF sob o ne 053.112.443-64, RESOLVT
apostilar o Contrato nq 430.421.0112022, que tem como objeto ô-
contratação de pessoa física para execução do serviço em hospedagem
para pessoas carente deste Município em tratamento de saúde na

cidade de Teresina - Pl, celebrado com a pessoa: LEDA PEREIRA
SILVA ROCHAT pêssoâ física de direito privado, inscrita no CPF sob o ns

342.357.523-91,, localizada na Rua Olavo Bilacn, n0 1967, Centro -
Teresina - Pl, CEP Na 64.001-280, inscrito no CPF sob o ns

342.357.523-91 , para lterar o ITEM lV, inserindo a seguinte dotação
orçamentária:
EXERCtCtO FTNANCETRO 2023
Unidade Orçamentária: 02,15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

Projeto/Atividade: L0.122.0002.2089.0000 - Manutenção e

Funcionamento da Secretaria de Educação

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Física.

Dessa feita, proceda-se os ajustes de empenho.
Sucupira do Riachão - MA, 29 de dezembro de2022.

Luara Lima Porto Carvalho
Secretária Municipal de Saúde
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X AVTSO DE LICITAçÃO. PREGÀO ELETRÔNICO il." 0212023.
PROCESSO ADM|NISTRATTVO N.' 447,437 12023. x

PREFEITURA MUHICI..AL DE SUCUPIRA DO RIACHÁO . MA
AVTSO DE LrCrrAçÃO
PREGÂO ELETRÔNICO N.' O2l2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO
N,', 447.43712023.
A Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão - MA, pessoa jurídica de
direito público, com sede à Rua SãoJosé, N.'479 - Centro, inscrita no
CNPJ sob o n." 01.612.338/0001-67, por intermédio do Excelentíssimo
Prefeito Municipal, Walterlins Rodrigues de Azevedo, torna pública a

realização de procedimento de licitação, na modalidade PREGÃO
ETETRÔI{lCO, do tipo MENOR PREçO POR ITEM. Objeto:
CONTRATAçÃO OT EMPRESA PARA FORilECIMENTO DE

MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTET{SíLIOS DOMÉSTICOS,
DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SUCUPIRA DO
RTACHÃO-MA, pARA PARTTCTpAçÃO EXCLUSTVA DE
MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E

EQUIPARADAS. O recebimento das propostas, envio dos documentos
de habilitação, abertura e disputa de preços, será exclusivamente por
meio eletrônico, no endereço www.licitanet.com.br A abertura da
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sessão pública do PREGÂO ELETRÔNICO ocorrerá em 24 de
fevereiro dê 2023 às l1h00min, no site www.licitanet.com.br, nos
termos das condições descritas no Edital. O Edital e seus Anexos
poderão ser obtidos através da internet pelos endereços eletrônicos:
www.licitanet.com.br e
https://sucupiradoriachao,ma.gov.br/transparencia/ Sucupira do Riachão
- MA,07 de fevereiro de 2023. Jose Warlen Barbosa da Silva -

Presidente da CPL.
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AV|SO DE L|C|TAçÂO. PREGÃO ELETRÔN|CO N." 01/20?3.
pRocEsso ADM[{ISTRATIVO N." 446.43612023

PREFETTURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA
AVISO DE LrCrrAçÁO
PREGÃO ELETRÔNICO N." 01/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO
N.' 446,43612023.
A Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão - MA, pessoa jurídica de
direito público, com sede à Rua São José, N." 479 - Centro, inscrita no

JNPJ sob o n.' 01.612.338/0001-67, por intermédio do Excelentíssimo

Prefeito Municipal, Walterlins Rodrigues de Azevedo, torna pública a

realização de procedimento de licitação, na modalidade PREGÃO
ELETRÔNrCO, do lpo MEtTOR pREçO pOR ITEM. Objeto:
CONTRATAçÃO DE ilPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS
ALIMENTíCIOS DIVERSOS, DESTTNADO AS SECRETARTAS
MUNICIPAIS DE SUCUPIRA DO RTACHÂO.MA, PARA
PARTICIPAçÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS. O recebimento das propostas,
envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa de preços,
'será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço
www.licitanet.com.br A abertura da sessão pública do PREGÃO
ELETRÔilICO ocorrerá em 24 de fevereiro de 2023 às 08h30min,
no site www.licitanet.com,br, nos termos das condiçôes descritas no
Edital. O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da internet
pelos endereços eletrônicos: www.licitanet.com.br e
https://sucupiradoriachao.ma.gov.br/transparencia/ Sucupira do Riachão
- MA, 07 de fevereiro de 2023. Jose Warlen Barbosa da Silva -

Presidente da CPL.

Publicado por: JOSE WARLEN BARBOSA DA SILVA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO

RESULTADO FII.IAL DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSORES

A Comissáo do Processo Seletivo Simplificado de Professores de Diversas Áreas de conhecimento e formação de Cadastro de reserva da Secretaria
Muntcipal de Educaçâo, Ciência e Tecnologia, criado pelo decreto N0 OO2/2023 e a formação da Portaria Ne 005/2023, exarada pelo prefeito
Munrctpal de Tasso Fragoso Estado do Maranhão, cumprindo o disposto no Edital de Processo Seletivo/ Tasso Fragoso Maranhão Nq 001 de 26 de
janelro de 2023, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Maranhão, torna pública o resultado final, da pontuação dos candidatos no
processo seletivo com provimento de cargos para contratação temporária no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso
l,laranhão, de acordo com a relação nominal em anexo.

-.ff::ü:l.t 
que os Candidatos terâo que atender todos os critérios estabelecidos no item 7, do,

istru
mento editalício que norteia o certame em

Professor Séries lniciais (ts ao 5" ano) . ÁREA I - ESCOLA MúNtClpAL \/lTotil NO FREIRE

Maria Betânea Dias de Araújo le lcLAsstFrcADo
Elisângela BandeiÍa da Mota Barros tt lcLAsstFrcADo
Sandra Ferreira da Silva It M
Angra de Abreu Vieira lB M
Aldeide Ferreira Lima l6 M

Cabral Guimarães l6

ULTADO FINAL DO EDITAT DO PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSORES / TASSO FRAGOSO-MA NC

MEttlToCONHECI SECRETPELA MUT.IIC!PAtARIA DE EcrÊNclA TECNOLOGIA.EDUCAçÃO,
DE Ne 26DE DE 2023DEDIVULGAçÃO ooLl2023, ,ANEtRO

PARA SORES DE D]VERSAS

DE DE 2023.

MUI{ICIPAL RE

Teixeira Lima
Macedo
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rets res FIlflillir.'lleMegreiros Silva
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PAL VITORlNO FREIREde
DE RESERVA
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A Companhia de Saneamento
Ambientâl do Maranhão
(Caema) realizou um grande
mutirão de negociaçào de
dividas, nessa quana-feira
(8), no Núcleo da DeÍerooria
Pública, que 6ca na fuea
ltaqui-Bacanga. A iniciativa
teve como objetivo oferecer
ao consumidor a oportunidade
de quitar seus débitos com a
instituiçào. O evento, badado
como Dia D, foi promovido
em parceria com a Defensoria
Pública do Estado (DPE).
No mutirão, consumidores
em débito com a Caema
apmvcitaram as condições
especiais de negociaçâo. Entre
estas, a isençào de dÍvidas
até R$ 2 mil, cujas contas
seiam iguais ou inferior a R$
130; 70% de desconto para
dividas acima de R$ 4 mil,
sendo entrada de 10oÁ do valor
devido c podendo ser pa8o em
í t2 parc€las iguais. Form

rgociados débitos datados

1-r dia 3l de dezembm de
2022, para clientes vinculados
a imóveis residenciais,
comerciais, industriais e

também aos poderes públicos.
A coordenadora de
atendimento Caema, Sílvia
Carvalh0, destacou a

oponunidade do evento para
que os consumidores possam
regularizar seus débitos com
d empresa. "A Caema, por
meio do govemo do Estado,
com aval do governador
Carlos Brandào. vem trazendo
esta oponunidade aos
consumidores. Uma chance
para quc possam regulariar

seus débitos, tirar seus nomes
da negativaçâo e poder
retomar o ru abastecimento,
caso esteja suspenso", frisou.
Sílvia Carualho destacou o
momento difícil vivido durante
a pmdemia da Covid-l9 e
que impactou fonemente na
vida dâs famílias. "Neste
sentido, o mutirão é múto
significaüvo pois, por conta
da pandemia, várias pessoas
tiverm complicações em
sua vida financeira e não
puderm honrar com alguns
compromrssos, e a âgua e um
bem da qual a pssoa depende
no seu dia a dia. Por ism, a

Caema traz esta oportunidade
para que o cliente possa frcu
em dia", rssaltou.
Na avaliação do defensor
público Eduardo Rebouças,
a parceria enúe a DPE e o
governo do Estado, é bastante
decisiva para a população.
"No caso do mutirão, uma
parceria múto importante,
pois acaba, de certa foma,
com as dívidas das pessoas.

Dividas que vão crescendo
cada vez mais, quando não
há a devida negmiação. O
mutirão tem esse foco de sanar
essm débitos e eútar o super
endividamento do consumidor,

RO

que é uma das maiores
demmdas da Deferooria
atualmente", infomou
Eduardo.

ATÉ o FIlí Do HÊs
lnteressados em negociar
devem se dirigir a ma das
lojas físicas da Caema, tanto
em São Luis como nos demais
municípios do Maranhão, ou
ligar para o Call Center da
empresa (0800 7010 195), pila
o Whatsapp (98) 9913-0195
ou ainda acessar o aplicativo
Caema Mobile. A campanha
Fique em Dia com a Caema
vai ate o dia 28 de Íevereirc.

MARANHÃO RE

Caema realiza mutirão para negociação
de dívidas de consumidores

Mutüáo âiuda consumidono a reguluim w dibito§.om a Crem

Maranhão rEcebe primeiras doses
de vacinas bivalentes contra Covid-9
O Govemo do Marmhão tem dado continuidade
às ações de imunização dà população contra a

Covid-l9. O pdmeiro lote das vacinas bivalentes
da Pfrzcr, quç protegcm contra a cepa original
e d varjünte Omicron, chegou ao estado, nesra
quarta-feira (8), com o quantitativo de 32.400
dcscs. Ató o dia 20 de fevereiro, o Ministério da

Sdúde enviârá ao Maranhão o total de 506 mil
rloses.

'ois da chegarla dos três lotes da vacina,

-, redlizàda a drstribuiçào aos 217 municípi6
Srronhenses. que se dará por meio das Regionais

de Saúde. De acordo com o secretfuio de Estado
da Sdúdc, Tiago Femandes, a equipe já possui
urnd erÍratégia para d logística de enüo.
"Assim que o Ministério da Saúde finaliar a

rntrega, nós faremos a distribuição üa teresüe
e via dérea para os mudcípios, para que
automalicamente eles possam iniciil o prtresso
de imunização da noss população. Mas é
imporla,rte deixar um aviso: só pode tomar a
\dcind bivalenle quem tern o esquema básico
completo, a primeira e a segunda dose", explicou
o secretório.
Conforme orientâção do Ministério da Saúde,
d imuniãçio com as vacinas bivalentes será

dividida em quatÍo fases. Vale ressaltar que ela
só pode ser administrada apG quatro meses de
qualquer uma das outras doses.

Na pÍimeira fâse de imunização, os grupos serão
vacinados na seguinte ordem: pessoas com 70
anos ou mais, moradores de instituições de
longa permanência (ÍLP), immocompromeüdas,
comunidades indigeno, ribeirinhas e
quilombolas, Na sgunda fase, serão vacinadas
pessoas de 60 a 69 anos; na terceira, gestantes e
puérperas; e na quana, os profrssionais da saúde.
Como a bivalente é destinada apenas para o
público que tenha completado, ao menos, o
esquema básico, o secret&io Tiago Femildes
ainda reforçou a impoíância da vacina e a
necessidade de as pessms bucarem pelos pontos
de vacinação.
"Estamos numa busca incmsável por aquele
cidadão que ainda não tomou sua vacina,
é imponante que a pessoa se imunize. O
abrandmento da Covid-l9 em tooo as faixr
etárim decone, em especial, pelo prmesso d€
ampliaçào da cobenura vacinal. A vacina é o
caminho mais eflcu para que a gente possâ

atenuar ainda mais o cenário da Covid-19",
destacou Tiago.
Imunização
Pila aqueles que ainda precisam atualia o
esquema vacinal da Covid-19, a vacinação na
red€ estadual, em Sâo Lús, está disponÍvel nas
Policlínicas Vinhais e Cidade Opeúia, além dos
postos muicipais de vacinaçào.

ilesa BarilS€scrediza
FelradeOtg&rir:oe na
UildadeOhocPÁguâ
O Programa Mesa Brasil, por meio
do prcjeto Tenitórios Solidários,
lança nesta quinta-feiE (9) a Feirinha
de Orgânicos com comercialiação
de alimentos in natua e de base

agroecológica saudávers, oriundos
da hona commitfuia e dos quintais
solidáúos criados durante a realização
do prcjeto na comunidade do Araial,
zona rural de São Luís. A feira
acontece das 10 às 14h, no Sesc

Turismo.
"Na Feira de Orgânicos, o público do
Sesc Turismo teÉ acesso a produtos
ftescos, direto da lavoua pila a sua

mesa. Assim, âjudamos quem produz
e rmbém quem consome", ressaltou
a coordenadora do Mesa Brasil,
Roberta Ribeiro.
No Sesc Turismo, serão

comercializados verduras, frutas e

outros alimentos, oBânicos. A Íeira
Conta com expositores da Associação
da Força do Povo, do baino do
Araial, entidade social cadasrada
no Mesâ Brasil Sesc, que no mo de

2022 panicipou do proieto Territórios
Solidários.
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pREGÃo ELEÍRoMCo il.' 01n023. pRocEsso AottillsÍnarvo N.
1,46.,4:t5r2023.

A PÍeíeturâ Munidpal de Sucüpia do Riacháo - MA, pesa lurÍdicã de direilo
público, @m sdê à Rús São Jos, N.'479 - Centrc, inscdta no CNPJ sb o
n.' 01.612.338/000147, por inlemédio do Excslênlissimo Prêíêlto Municipal,
Wellêdns Rdrigues dê Âzevedo, toÍne públi€ e rêelizeção dê pí@dimênto
de ficiaÉo, na mdalida# PREGÂO ELETRÔNrcO, do tipo MEi{OR PREçO
POn |TEil ObJero: CONTRÂTAçÂO DE ETPRESÁ PARA FORNEC|ilEI{TO
DE GÊNÊRos ALtitÉNíctos DtvERsos, DEsTlilaDo as sEcREÍaRtaE
MuxrctpArs 0E sucuprRA 0o RrAcHÁo.t{A, paRA paRTrcrpaçÁo Ex-
CLUSIVA DE TICROEMPRESAS, ETPRESAS OE PEOUEIO PORÍE E
EOUIPARADAS. O E@bimênto dâs prcp§as, envio dos d@mentos de hebi-
Itação, abeÍuía e disputa de preços, seÉ exclusivâhente Fr meio eletóni6
no endeÍeÇo w.licitânêt.om.bÍ A abeÍura da *sgo públi€ do PREGÀO
ELEÍRÔt{rcO ocoíêrá êm 2ade foveGlrodê 2023à.08h3omln, nositeww.
icitanet.@.bt nos te|iG das @ndiçóes desqitas m ÊditãI. O Edibl e sêus
Anexos poderâo ser obtidos etravás da intemel pelos endere@s êJetóni@s'
nv licilanel.m.bí e htlpsl/sudpidoriache.ma.goubrlbanspaenciâ/ SucG
pira do Riacháo - MÂ. 07 de íeveeirc de 2023. Jose Waden Beôos da Silvâ
- Píesidente dá CPL
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d PREFBTURA UUNICIPAL DE SUCUPIRÂ oo RI,AcHÃo . TA x
PREGÃo ELETRONIco

AVTSO DE LrCtÍ çÁO
r{.. 02/:1021. PRocEsso aof,rr{tsÍRAÍvo N.

u7 -4,:nn02a.

À PÍefeituÉ Municipal de Su@pi6 do Riâchão - MA, pesw luridi€ de direito
púHi@, @m *de à Rue Sâo JGé, N.'479 " Cento, insqila no CNPJ eb o
n.' 01.612.338/0001S7, por intemêdio do Ex@lênlÍsimo Prêfeilo Municipâ|,
Wâltedins RodÍigu6 de fuevedo, tomâ públi€ e íeâlizaÉo dê p@dimento
de lrohÉo, na modâlidade PREGÀO ELEÍRÔNrcO, do üpo iúENOR PREçO
POR ÍÍEH. ObJEb: CONÍRÁTAçÁO OE EMPRESA PARÂ FORNECITÉIITO
DE ttarERtAL DE LtMpEza, HtctENE E urEtslLos DotÉsncos, DEs.
NNADO AS SECRETARIÁ§ HUI{ICIPAI§ DE SUCUPIRA Do RIACHÃo{A,
PARA PARÍICIPAçÂo ExcLusIvA OÊ MIcRoEilPREsAs, EUPRE§A§ DE
PEOUEIIO PORTE E EOUIPARÁDAS O r@bimêilodâs propo§as, envíodG
dmurentos dê habilihÉo, abedure e dispub de píeços, será exclusivemen-
lê por mero eletôni@, no endeíêço ,

púbIi@ do PREGÁO ELETRôIICO
ww.licibn6l.@m,br A âbedu6 da sssão

ííhlDmin, no sile w.licitaftt.6m.bi n6 tems das @ndlF6 d6$dlas @
Edibl- O Edital e sus Anex6 poderão sí obtldos ayãvés da intemet tElos eÊ
dereç6 eletrônicos: M.liciiânêt.@m.bÍ e htlps/srcúprÉd@âcàao.ma.goebr/
tran$aencia/ SuorÍÉ do Riedâo - MA. 07 de Íewíeio d6 2023. J@ Waden
BaíhGa da Silva - P6s&nb dá CPL.

OE I JORilAL PEOUENO

AVISO DE LIGIÍAçAo TAERhL PERTAilENTE
avtso 0E LtctraçÀo pREGÀo ELErRôt{tco N. 0oín0a pRocEsso aD'
lllNlSÍRAIM ll. 006/2023. A Pretuitura Municjpal do Cándido Mqdes, por
mêio do sua coMISSÀo PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, toma público

que rêâlizâÉ PRÉGÁO ELETRÔNICO no 00112023, cuF obiero é o REGISIRO
DE PREços, PARA CotITRÂIAçÃo OE ETPRESA PARA FoRT.EGIMENTO

DE I{ATERIAL PERTAI{ENTE DE ESGRITÓRIo E IoBILIÁRIo ET GERAL,
PARA AÍÊNOER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETAR!ÀS OO

fuNtclPlo DE cAilDDos tlÊIDES - lta, sob a Íoma ELETRÔN|CA, f,o
Município d6 Cándido Mend6s/MA, do üpo 'MENOR PREço', CRIÍÉRiO 0E
JULGAMENÍO 'POR ITEM' que íegêÊsá pelâs diwsiçóes da Lei Fêdeíal
n". 10.520, de 17 de lulho ds 2002, Dê@to 10.024/19 e De@to No 7.892, de
23 janeiô d6 2013, pêlâ L6i 8.666/93, do 21106/93 s su6 âlte6çó6s ê, ainda,
pelo e§abel*iJo no ln&umanlo cdvsrtóÍi,o e *us arexos. Oak: dia 03 da
mrço do 2023 àa 08h30ítin hoáÍio de Brasilia, na plabÍma de @mpíâs do

Gryemo FêdoEl M.@mpEret.@m.bÍ O Edible *us anexos egláo à dw
sção d6 inlscssdos na sle da Cmisúo Pemenente de Licatação de 2' â 6'
í6iÉ das 08h00mrn âs 12h00min, a Rua Abel Feía. §N, Piía€mbu, Cândido
Mendes - M4,652E0{00, ondê poderá ss @nsulbdo e/@ obtijo graluikm€nte
em mÍdia íerovível {pendívs), adquirilo de Ioma ÍíeB (m papel) mêdiânte

e r@lhimnto da impoílânciâ de R$ 30,00 (lÍinta cais)at avés dê DAM (do@-
rentode are€daçáo m0nicipal), ou no Potul de CompEs do Govemo Federâl:

ww,@mpGsgovôrnâmenbis.gov.br. Esclarscimont6 adicronais dêveôo s6Í
píotmlados na Comissão Pomânente de Licilâçáo, no hoíádo dô 6xpôdionto

ou por e-meal, no endereço eletóoi@: Éndidorendes.cpl@gmail.@m. Cándido

Mendes - MA 07 do fuvorêirc do 2023. Edmil8on Cunha Fllho. Sêsetáíio Mu-

nicipâl d6Admini{Éçáo lndúSda o Comércio do Munic{pio ds Candido Mend6s.

PREFEITURÁ }IUNICIPAL OE CODÓ. MA

PREGÂO ELETRÔNICO PARÂ REGISTRO DE PREÇO NO 

'9i2023, 
A

Preteilura Municipal de Codó/MA toma públi@ que r€alizara lacitação

na modalidade Pregão EletÍôni@ paÉ Íegl§rc de prcços no 19/2023,

tapo menor preço. Objeto: Regi§rc de preços @m a fnalidade de

@ntratação de pesw juÍidi@ para o fom@irento de abwantes
para doaçao junto a s€crotaÍia municipal de eúd€ do município de

CodôMA de a@rdo mm edilâl e anexos. DATA: 2710?J2023 HORÁRIO:

08h;30min (oito horas e trinta minutos). EDITAL: O Edital e sus anexos

e$ão à disposiçáo dos interessdos no endereço eletrôni@: httpsi,
ww.portalde@mpEspubli€s.@m.bÍ/18i e p€lo email: cpl202 lcodo@
gmail.@m. lnfomaçôes podem serobtldas na Comissão Pemanente de

Licitação pelo &mail: (cp12021@do@gmail.@m). BASE LEGAL: Lei n,0

10.52012002, dos Decretos Federais de n" '10.024/20'19 e 8.538/2015,

da Lei Complem€ntar n" 12312006 alte€da pela Lei Complementar n0

155/2016, e subsidiariâmentê, da Lei no 8.666/1993 e de outras normas
aplicáveis. Codó/MA, Codó/MA. 06 de feveÍeirc de de 2023. Thaynara

de Lims PereiG Rabelo - Sffitaria Municipalde Saúds.

AMERICANO FUTEBOL CLUBE, CONVOCA
ASSEMBLEIA ORDINARIA. em sua Sede a
Rua Feíta de Nâgô Q B N" 13 Parque Timbiras
São Luís MAdia 17 de Fevereiro as 10 hrs com a
seguinte Pauta 1 )Alteração Egtatutária de acordo
com o Novo Código CivilArts 46 e 54 2) Eleição
da Diretoria para o triênio 202312024|2025.

MI
lsEX^Rl

AVISO DE LrCrÍAçÃO

O SENAR-4.R.-MA torna público que iÍá ÍealizaÍ PRO-
CEDIMENTOS LICITATÓRIOS degte €rtame. Abaixo
descriminado:
PÍocesso no 0122023.
UODALIOADE: Pregão Presencial/Edital no 002/2023
Data da Abertuã; 28/02/2023 - 09:30 h
OBJETO: Contratação de ompres especializada no fot-
necimênto de seMiços de admini§ração, gerenciamenlo e
fomecimento do benefício "vale alimentação".
Baso Legal: Regulâmento de Licitações e Contratos do
SENAR.
Local: Rua Humberto de Campos, í85, Centro, São LuÍs
_ MA.
Edltals: Disponíveis no enderêço acima. lnformaçóes
(98) 331 1-31 64/33'l 1 -31 55; e-mail: cpl@senar-ma.org.br
ou patrimonio@sênar-ma.org.br falar cy' Reginaldo Vieira,
William Diniz ou Jorge Nassar.

São Luís, 06 de fevarcio de 2023.
William Diniz Silva

Presidente da CPL/Preg@iro

PREFE]TURA ilUNICIPAL DE CODÓ - TA

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO N' 2Ol2023. A
PEfuituE Municipal de Codó/MA twa púUico que realizara licíação nâ
modalidade Pregão Életrôoi@ para regi§rc de prcços n" 20/2023, tipo
menor pEço. Objêto: regi§rc de preços @m a finalidade de @ntrataçâo
de pesm juridi€ paÍa o íomecimento de agua mineral para atender
as ne@sidades da seretrria nunicipal de govemo do município
de CodôMA de amrdo @m edital € anexos. DATA:2710212023
HORÁRIO: O8hr3omin (oito homs e kinta minutos). ED|TALT O Edital
E sus anêxos e$ão à disposição dos interessados no endoreç{
eletrôni@: https://w.portald@mpÍaspubli@s.mm.br/1€y e pelo

email: cd2021@do@gmail.com. lnfomaçôes poden ser obüdas na
Comissão Pemanenle de Licitação pêlo email: (cp12021@do@gmail.

@m). BASE LEG L: Lei n.o 10.5202002, dos Deqetos Fedemis dê no

10.024/2019 e 8.53&2015, da Lei Complementrr n"'123200ô alleÉda
pela Lei Comdementar no 15í2016, e subsidiariamente, da Lêi no

8.6ô6/1993 e de ouras mms adicáveis. CoddMA, Codó/MA, 06 de
íeveEi@ de de 2023. Francis André Jan*n - Se@tario Municipal
de Govemo.

KAFLOS GÉROMY
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