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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N" 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

.JUNTADA DE PUBLICAÇÕES

Junto aos autos do Processo Licitatório n' 01 1/2021, na modalidade PREGÀO
ELETRÔNICO, do tipo Menor Preço por Item, as publicações do Aviso de Licitação no Quadro
de Aviso desta Prefeitura, Diário Oficial do Estado do Maranhão - DOE, Diário Oficial do
Município - DOM, Jornal de Grande Circulação “Jornal Pequeno'' e Sistema Eletrônico de
Acompanhamento de Contratações Públicas SACOP/TCE/MA.

Buriticupu/MA,em 05 de maio de 2021.

Gu^vo p/reira Wa costa
Assessor Jirrídico do Município
OAB/MA N° 21.671
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N“ 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

AVISO DE LICITAÇÃO.
PREGÃO ELETRÔNICO N" 011/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N” 011/2021. O Município de
Buriticupu - MA, por intermédio da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA. torna público
para conhecimento dos interessados que a realização do certame está previsto para o dia 26 de
maio de 2021 às IShOOmin (quinze horas) horário de Brasília, licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por item. tendo por OBJETO: Registro de
preços para futura, eventual e parcelada aquisição de materiais diversos para montagem de
kits de enxoval para recém-nascidos, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, Trabalho, e Economia Solidaria do Município de Buriticupu/MA.
conforme Edital e Anexos, na forma da Lei Federal n® 10.520/2002, Decreto Federal n®
10.024/2019. Lei Complementar n® 123/2006 alterada pela Lei Complementar n® 147/2014.
Lei Complementar n® 155/2016 e aplicando-se subsidiariamente no que couberem a Lei
Federal n° 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O download deste Edital e seus
anexos estarão disponíveis gratuilamente nas seguintes páginas da Internet: Portal da
Transparência do Município: wwvv.buriticuDu.ma.üOv.br. www.licitanct.com.br/ site do
TCE/MA: www.tce.ma.aov.br/sacop. poderá ser solicitado através do e-mail:
cplburitlcuDu202 l@ínT)ail.com. bem como ser retirado no Setor de Licitação, localizado na
Rua São Raimundo. n° 01, CEP: 65.393-000. Centro - Buriticupu/MA. 05 de maio de 2021.
Gustavo Pereira da Costa - Assessor Jurídico Municipal.
Buriticupu - MA,em 05 de maio de 2021.
tcr/9 Pereira
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GUSTAVO ItERElRA^Â COSTA
Assessor Jurídico do Município
OAB/MAN® 21.671
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ESTADO DO MARANHA O
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N“ 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

CERTIDÃO

CERTIFICO para os devidos fíns que se fizerem necessários que foi
afixada cópia do Edital e Aviso de Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico n“ 0II/2021. datado
de 05/05/2021- a ser julgado em 26 de maio de 2021 às I5h00min. no Mural de Avisos desta Pre
feitura nele ficando pelo prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis.

A referida licitação tem por objeto o Registro de preços para futura,
eventual e parcelada aquisição de materiais diversos para montagem de kits de enxoval para re
cém-nascidos, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social,
Trabalho, e Economia Solidaria do Município de Buriticupu/MA.

Buriticupu - MA,em 05 de maio de 2021.
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PÊREIRA DA COSTA
ssessor Jurídico do Município
OAB/MA N° 21.671
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Sancionada lei que garante nova ajuda
financeira para estados e municípios
enfrentarem a pandemia
Lei também faz mudanças nas legislações sobre
refinanciamento de dívidas de estados com a União
HAOCOS OUVaiftVAOSNClA S£NaCO

Cll. MARANHÃO
o p:n$idniir Jair Bolsoiuro
SAnPionou,
vetos, a Ui
Complmtfniar(LC) 181 f;up
pe.TTiiir a esiAdos t município;
ualiZAirm os saldos dus fundos át
saude- RpassrsdoMInisitnoda
Saúde feitos een anos anieríores
- em a^ões de enfreumenio á
pandemia da Covid-19, este ano
de 2021. A sanijão foi publicada
na edição dessa sexia-feira(7)do
Dliiio O&dal da lioíâo.
A lei é resultado do ProjHO de l.ei
Complemeniar(PLP) ll>2021.
de auiona do senador Luu Ca.-tos
Heince (PP-RS). que foi aprovada
dia 13 de abtil passado pelo
Senado Federai, após passar pela
Câmara dos Depotados
A proposta visa socorrer os entes
federativos paia que cuniinuem
enfrentando as enses sanitária
e econômica decorrentes da
pandemia do novo coronavinis, e
ainda pemiiie praru adicional para
a celebração de ariiiivos roniraiuais
e mudanças nos cniéríos de
Indexação dos contratos de
reUnanciamemo de dividas.
O uso dos saldos dos fundos de
saúde já dnha sido pe.nnitidQ
pelo Congresso Nacional
em março de 2020, quando
da explosão da [landemia no
Brasil. A proposta à época foi
apresentada pela deputada
Carmem Zanono (Cidadania-SC)
e ouiios deputados, e deu origem
à I.ei Cnniplementar l’2'20. O
reiníinejampnto, piiirin, foi resmio
ao ano de 2020.
lá a nova lei pode geiar n-curso»
da urdem de R$ 23,0 bilhòes para
a saúde pública, sendo RS 9,5
bllhüts para os estados e o Disinio
Federal e RS 14,3 bilhões para

O USO dos saldas dos fundos de saúde para enfreaia.menio da pandemia já
Unha sidopemiitido pelo Congicsso, em março de 2020
us municípios, segunda dados
revelados pelo deputado Roberto
Alves (Republicanos-SP), que
foi 0 relator do PLP10/2021, na
Câmara.
A Lei Complc.meniar 181/21
sancionada nesta sexta também
auionzaos entes federados a
lemanejar saldos de anos anteriores
dos fundos de assistência social

aos fundos estaduais, em 31 de
deiembro de 2019, eram de RS

sobre refinanciamento de dividas
de estados com a União. O texto

13,8 bilhões. E que, no final de
2020,0 saldo remanescente era de
RS 23,8 bilhões, sendo cerca de
RS SbilhSes nos estados e RS 14

estende, de30dejunhopara3Ide
dezeinbrc deste ano, a proibição
de a União exlgii valores que
deixaram de ser pagos. A nova

bilhões nos municípios
Com a sanção presidencial, haverá
também extensão até o fim de 2021

no.-ma reduz os juros e n índice de
coneçâo moneíãna de contratos
renegociados peios estados com
a UmSo tEfe.-entes a ±'vidas

l>arii ações de iiiinimízação da

ds aiilonzaçâo concedida a estados.
Disliilo Federal r municípios para

pandemia. O objedvo é peitnid;
0 rlireriimamenio de recursos

utilizarem, cm serviços de saúde.
Saldos finánceL-os remanescemes

para 0 ateiulimeiuo de pesseas
vulneráveis, cixiio idosos e

de anos anie.-iores dos iundos que

população de ma.
ü relator do projeto c.sie ano,
no Senado, Lspendião Aiiiln
(PP-SC), disse que os saldos de
recursos transfefidn! pela União

lonham ongeni cm repasses do
Ministério da .Saúde.
DÍVIDAS DOS ESTADOS
r\ lei sancionada nesta sexia
também fa; mudanças nas leis

contraídas junto a bancos federais.
As dívidas serão corrigidas pelo
IFCA mais 4% nu pela taxa Seiic,
0 c]ue for menor. A lei lambém
prevê medidas fiscais que devem
beneficiares estados dõ Rio dc
Janeiro e Amapá, como a redução
de eni argus sobre divida não paga.
(Com r.formacôes ds Agõnciâ
Câmara e da Agência Senado

Incentivo à indústria farmacêutica nacional
vai à análise da Câmara dos Deputados
O projeto que incenuva a Indústna
fatmocéuiica nacional, buscando
a reduzira sua dependência de
itisumos impotiados, apiovado
esu semana pelos senadores, vai
3 análise, na próxima semana,
do Pltnáno da Cãmaia dos
Deputados.
De acordo rom a p.mposia (PL
●120%2019|. de autoria senador
Álvaro Dias (Poriemos-PR) e do
enüio senador Siqueira Campos,
lodo medicamento com insuinu
la.-Tnacêuiico anvo (IFA) produzido
Brasd seja enquadrado na
cairgona de precedência pnontána
pa.'d registro e para alteração pósregistro junto à/finvisa. Isso quer
dizer que esses medicamentos,
nos refe.ddos p.mcessos, lerào
avaliação e delibeação final
com prazos mais rápidos do que
aqueles enquadrados na caiegona

otdinátia.
O ptojeiu alieia a Lei S.dõftlSTõ,
que regula a atuação da vigilância
sanitária soixe medicamentos,
drogas, cosméticas e conelaios.
O relator do projelo, senador
Eduardo Gornes (MDB-TO),
liropòs esiaheleceru piazo
phorílá.nu lambém para a análise
dos documentos administrativos
r de qualidade dos insumos
faimacéuucos ativos nacionais
uDbzados na fabneação de
medicamentos. Pela emenda do
senador, a emissão de cenificaçio
administrativa e de qualidade
nesses casos pode.-á ocorrer de
forma independente do registro
samiáno dos medicamentos novos,
inovadores, genéricos e similares.
PROOUCAo DO IFA
Segundo ele. parque se traiam

de processos que ocorrem
separadamente, esclarece no
parecer. Uma das ejserdas
acatadas peio prevê que mesmo
que 0 IFA não seja produzido
integralmenie no Brasil, mas seia
paiciaLnenie, la,T,bém tará jus ao
enquadmmeiilo na categoria de
precedência pribrilâ,na.
A.Anvisa define o IFA uma
stúrslãncia química ativa (fánnaco,
droga ou maléiia-pnma) que tenha
propnedades faimacoicgicas
com finalidade medicamentosa.
1 rata-se do pnncipio anvo do
medicamento, ou seja, a substância
responsável pelo seu efeito
lerapêuDco.
Os autores do projeto enaram
estuda da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocniz) sobre o desempenho
do setor farnioquimico oaciona!
de 2011 a 2013 que constatou

que, apesar de a maior pane do;
medicamentos consumidos no
Brasil ser fabricada no mercado
inietno, apenas pequena parcela é
produzida com IFAs processados
nu país. Esse levantamento conclui
que há g,'ande necessidade de
leaiivara produçãunaduiial de
IFA de vánus tipos de lartnacos.
noudamente os anubioticos e
os medicamentos para doenças
neuroló^cas. cartitovasculares e
negligenciadas.
AlualmeRte, o Brasil fabnea
apenas 5% de todos os insumos
necessários para a prochiçio de
seus medicamentos, impore^o
a maior jMTie da China e da ir^,
responsáveis pela fab-ficaçâo de
40% dos insumos utílízados no
mundo inteiro. (Gli Karanháo,
com informaçOes da Agência
S«n»do)

Senadores querem maior debate sobre projeto
que impede suspensão das aulas presenciais
WAÍ.OSMO BAaBfTO/ASCNClXSSMiaO
Senadores defenderam uma discussão maior

de mietrupção dos aóvidades

sobieo PiT)|eio de Lei (PL) 5.595'2020, que
impede a suspensão de auús presenciais em
escolas e univetsidodes durante a pandemia de
Covid-19-

Mais de 30 emendas já foram apresentados. Mas
o re lator, senador Marcos do Vai (Podemt
ES), acatou apenas dus ajustes na redação. E>
alegou que a proposição "é um pontapé inicial
para uma reabertura gradual e responsável,
que dependerá de posieriores plane]a.'nemos
cuidadosos, aniculodosentre os entes e fruios

Oprojeio, que tem rfivndido a opinião de
senadores, estava na pauta de votações desia
semana. O texto sena analisado na ses.sõo
remou de quinta-feira (6), mas acabou

de diálogos entre gestores, profissionais da
educação, pais e estudames", e.tplicou.
Da audiência pública, ainda sem dota definido,
devem participar representantes dos ministérios

sendo retirado de pauta, após a aprovação de
teque.-imemo do senador Jean Paul Praies
(PT-RN) para re.ilização de audiência pública,
com vistos a debater com os especialistas uma
esiraiégia nacional para garantir um retomo
seguro ás aulas na educação básica e superior.
Na semana passada, houve uma leiiiaQva de
votação do projeto, mas o projelo foi leiírodo de
pauta, em meio a divergências entre us lideres
partidários.
A autora da proposta, deputada Paula Belmonte
-.aci.vii

ILACX

Projeco já leve votação adiada por duas
smtanas no Senado e será debatido em uma

(Cidadania-DF). ir.dui o ensino entre os

da Educação e da Saúde, esnidanies, Insniujções
de ensino, dirigentes dj Flocruz e Buianian.
O relator do projelo e o senador Weveiton
Rocha (PD r-MA) lambém apieseniorarn
requerúr.enlo sugerindo nomes de especialisizs

serviços essenciais, lie suspensão vedada durante
a pandemia. A exceção ficaria por conta de
comprovação cientifica e técnica da necessidade

para panidjiareni da audiência pública. (Gll
Maranhão, com intoimaçoes Oa Agência
Senado)

audiência pública com especialistas

ESTADO DO UAliAMliO
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CHPJ N’01.S12.S2&m«1'40
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.
AVISO DE LiCiTAÇiO. PREGiO ELETRÔNICO K’ C11.7t21. C LM.C: o íí Srno4>> - MA. px nemioao oa Prelmn Hincxal« SKitoMiUA. sma ptMco
Mra eonhecmentt Sos miemsuoos Que i rtaisK^o óo eeiams «su previtfo p»ra
0 aa 26 Oe rmo Ob 2Q21 H lâhOOmn {Qiave noos) hMno de BmJb, botando
na cnodBbdBde Pft£i3^ ElETRÔflCO, oo %pa menor pre^ por item »ndo por
09-IST0: Re^stro de preços pvs futjn. everltal e paiceAMi a«iaçfe de met^
ãrrenos cara rnortagem oe bft de erwvel pen recerr^natados, afendendo
as necoaadades oa Seoetana Muvapal de Deeenvo^vmene Soosí, Tnpalno, e
Econorna Soldana do Ujacpo de 8ui0c4)iVW^ cootoone Edttl e Aneioe, na
toona da Lei federai n* 'O.S20i20Q2. Oeoro federal rf 10.024/2019, lei Corrfée*
menttr n* 123/2006 adenca peb Lei Corpamer^br n* 147/2014. lei Compiemer»
br n* 156/2016 e apicando-ae *‘>^“***^"^*^ no qje eoMAerem a Lei Federal rr*
6.6G6/*993 e derr«.a nomaa peraneUes à eaptoe. O do«nloed Oeaie SdOl e aeus
Poral
anexos eebrdo dapon/vars praajtbmerti nas nçunisa pé^nas da
de TcanapArdntía do Uumdpio «Mw.tuidafu,ma.90v,fir vNMJataneiCDrTwdr/ &i«
do TC£j1it^w«w.&e.ma.9cv.Crteccp, podara ter sokrtadoatavéa do e<nat cpto
ntcipiâ021^gnailcam, dem
aer retnOs no Sitti Oi Liciaçfto, t"c**p*an
Rua SAo RainxnSo. ri* 01. CEP-65.390^ Centro - eimuiuJUA. 05 de n*o da
2021 Gustavo Pereira da Costa-AaseaaorJuldn) UinapaL

íSrAOOOOUASASHÂO
PREFEfTUIU UUhlOPAl DE BURlDCOAUVA
CNPJ N'0l ei2S2bOM1-U
Rua Sio Rjurunso. n* 01. CEP: W.299-0M. Cwitro-BunteupoVA
AVISO SE LICITAÇAO. PRESÁO ELETRÔNICO K' OtlOOlt . O UtJrcveae BuDUpu
- UA por ileniauio aa Prcteeuri EtmopaJ de BjciDejpuiaA tami p.a4ca pen eonbeee
merao dos rcereesicos Que a cveleeçdo so cartum esld pievito p«ra o do 20 da maio da
2C3t isCEMOrmtnova horto) liorinDda Sraaia.lciaçdc m rriodttdada PREGAO ELETRÔNCO, Ootpo menor praça por aem, tandopor OBJEtO* CumalJvão Oe ompraaa da
Oarac..chnmanto da Kdtwara para mplanraçdc. convaitio vaeiamanto lacnoe rcanc-omanlQ dt uao de Sofiwara de GeaSflo EacoMr(£ducaoorel] bam corro. Irstaa e aamçm da
maraaançao. ciAtcrr.izaçãas alarrdrrerxo a ruiorta lacneo ontna t prasanorl a Mraço.
da hoaredagam da Banco da dados para iLOConcrnarcooasársasadm.noiraOva ;ar ursos
humanes padagoçica. maroulas onl-na atvOMas ontrra Btnsporta ascolat maisnru
eacolar, Rencaáp, compras, aatsqua, petmdrro a poirotaea da Sacratana Uurteapal da
Educaçde a Undaflea Educaoonae da BurdicuputMA. candorrm Ediai a Anasoa, na lor— da Ler FadatM n* 105202(02, Dacreto PacaiM n* 10.024/2019, Lai Comfaanwiar n120r'2006 adorada peto Lei Comptamerisr n' 147^4, Ler Compíerrartar n* lãBôOtS
a ipicanooaa suOdrtUarlanwrie no qua oxtoaiam a LaI Padaral n* B.0Q&’1863 t demas
normas porOrranies a espdoa. O doMrbad daata EddalaiausaneiBaeatBiaodraponlve«
praLitamanta rea sagiardea pé0aiat da Wamat Pproi da Tranapardm do Wurtcipie:
waWKlKatia^maajov.tr. wrnr.iotenateorr.brt uta do TCE/UA wnvrrcarmoovbirs^
eop.podarisof solcdado rjav6siomrriJ.cpb(jr11ctjpu202tSgrru9.eom. Oaai * *
radrado no Scusrde LicraçAo, localizado iw Rua SEo Raanundo, n* 01, CEP OSJS^OOO,
Cardro > BumeupuAiA, 06 do maio da 2CRI. Gusiavo Paiaira da Costa - Aaaaasor Ju
rídico Mieac¥«L

ESJAOO DO UARAHHkO
PSSfEUWA UUMCIPALOe 9l//W77CUAt/*A
CNPJ N-C1.S12.Í2SIM01-40
Rua SSo Rainiunao, n* 01, CEP: sa.asO-OOO.Caneo -BuriBaupulUA
AVISO SE LICITAÇAO. PREGAO ELETRONICO N‘OOS/2021. OUmcipe « Sunticupu
- UA. por ritermMao da Protoauim Uuvopal de BuriticiipiVHA. toma puBLco pare cenhee^
tifitrito tf?» inte'<U43o» qu« a iial.zácão do
p*evieie peta o da 26 de rr
de 2021 às 1 ShOOnufi (gune hom) nordno de &r«sUa,
ne mMekJece PR EGÀO
E LETRÔfíCO. CO &C0 fnerw oreço por Kerrt, bndo por 08 J STO: Cerf nteçlo <« emprese
Q« Ov$«.*ivo^>m«rdD d« sott*’ire pera implentaçio. convers4o. Uenemtmo lerrueo, Icer»
caemento de uso Se Solhnre de Ceetio PúPtea {CorniBl. A^ranrl^do/Carripfto, Ptnri^
0(0 0 Podei dsTrsnsparirKie). b«m cerx)teUMe serviços de rrenutençAo, euslonvtaçôés,
elend-merrto e s<.po(te tecn<c enhoe « pieseno*! t seivtços de hospMspen de banoo
de dedos peje hraonamente dJ Ssereterq Mjnqpai de AdrmetrYçte e Plerwiemento,
OepèrtamefCo ContOi e OeperremMo de Compres, coritofme Edal e Arwos. ne iDr*
se la< Federei rf 10.52I>?002. Decreto Federei rt* 1D024/3019. lei Cempriernentir n*
\73n0C6 tfereúe peta
Comfdenwttr n* 147/2014, Ui Cometementat tf 15&»16
e epfcendo-se sLtvsidiertemeale rw que ccuPererr a Lei Fedeeí rf B.69Q/1993 e demes
iwrmts penMts â espdoe. O dovmtoed deet» EOtti e
aneaoa tatario ONponíMto
graljCerTMte
sppuntaa Dêqaita Se totamaC Ponai da Tranapaiinoa do Uravclpto
■ icor pBV.Dr/aa'.tietn^.irie^ie. wuMiateneteom.brr &<e do TCE/UA
soWtadc eâravesdo Mrai.
be«i
OOP, podwd
RuaSftâ RsnMsdo.n*01,CEP 85JBMC0r
rotrado nc Sotorda L^daçde. tocapzado
<0 de 2021, Custave Pereira aa Cosb - Aseeseer
Caitio - BuSeoullA. CS da
rIdiBO UiavcoaL

ESFAOO DO MAflANHÃO
PREF&TUfíA UUNiaPAL DE BURjnCUPUMA
CNPJ N* G1.612.S2S«M140
RuaSãoFtainiun9Cjn’01, CEP: BS.3U-009. Centro-Burticupu.MA
AVISO DE UaTAÇAO. PREGÃO ELETRÔNICO N‘OG&202t. O Uuno(M de
ButtZcupu ● UA, por intermêdo da Pretelzra Uuniopat de SuntiaipulM, toma
puOioo para conheomer.to dos mteressacos que a reaazeçáo do certaTie esta
previsto pare o de 2S oe mero de 2C21 is OSnOCrran (rove horas) hotêro de
Erasiiia, lotaçio na modEidsae PREGÃO ELETRÔ.NICO. do tpo menor pteqo
pce «em. te,ndc pc: OBJETO: Contielaçêo de empresa da daaenvdvjRenip de
sothtare para vnplarzaçio. conversio. tmnamenaa leaiKo ircervxamen» oe
uso de Software de Prptpccio, fiam como tssSss e se-viços de ma.nuttnçio,
oustomzações. atendmenb e sixroce tomicooninee ptesencale serviçosoe
hospedagem de banco de dadosjiNito a Secretaria Mjnrapafde/Uniiristraçao
e Ftenojãnenb da BumeupuMA conforme Edital e Aneioe, na forma da Lir
Fede.-al rP 13Ã2G?002. Oecreto FederM n‘ t0.a»i2019. Ler Ccrriãemenisi n’
123/2008 afteraCa peta Ld Corrdementar n* 147/2014, Lai Comdemsitai n*
1S5/201S e a;ic9naD-ee suoeidenamerite no que ccubeiem e Le> Fedaral n*
8.S68/1993 e deir.tos normas peitinsntss i eepêaa 0 downioao des» Eotal
aneeqs asta.'Bo dspcvUvos granMmente nes segiantas pêgnas da Intemeb Portd da Transparência do Mijnic*pio. vwnabunscuou,m8.oo«.br
Ic3tBoeLco>m.fcc/bte do TCE/MA vwvMtce.ma.^.'.br/sacop. poderá sir scbc.ado através da e-maJ: cptbunticupu3G21QBma4.covn nem como se- resrade no
Seloi de üciaçâo. locatzado na Rua São Ratrrundo. n* 01. CEP 8&393-OOQ.
CerCro - BunzcupuAáA Q5demax>de2021. Gustavo Peieira da CosU-As
sessor Jurideo Munropal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
CNPJ - 06.997.571/0001-29
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO.
Pregão Presencial N“ 09/2021-PMAP/MA. Objeto;
cxintrataçào de empresa especializada para
prestação de serviços de limpeza urbana em vias
públicas, coleta dos resíduos sólidos e destmação
fi nal no Município de Alto Pamaiba. A Prefeitura
Municipal de Alto Parnaiba-MA, através de
seu pregoeiro e equipe de apoio, (por questões
administrativas), torna público o cancelamento do
pregão em epígrafe. Alto Pamaíba-MA, 07 de maio
de2021. EUCLIDES DA SILVA MORAES. Pregoeiro.
Prefeitura Municipal de Alto Pamaíba-MA.
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GABINETE DO PREFEITO - LICITAÇÃO i

AMSO DE LICIT.AÇ.ÀO, PREG.ÀO ELETRÔNICO V
008 2021. O Município de Buriticupu - M.A, por iiiteiinedio da
Prefeitura Municipal de Bunticupu M.A, toma público para
conliecimeiuo dos interessados que a lealizaçào do certame esta
presisto para o dia 25 de maio de 2021 às 09ti00min (nove iioras)
horário de Brasília, licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo menor preço por item. tendo por
OBJETO: Contratação de en^resa de dese:ivol%'imento de
soíhvare para implantação, conversão, treinamento técnico,
licenciamento de uso de Software de Protocolo, bem como test^ e
seiviços de manutenção, customizações, atendimento e supone
técnico online e presencial e seiriços de hospedagem de banco de
dados junto a Secretaria Municipal de .Administração e
Planejamento de BmitioupuMA. confonne Edital e Anexos, na
ibrrua da Lei Federal n® ÍO.520'2002, Decreto Federal n®
íO.0'4-2019. Lei Complementar n- 123 2006 alterada pela Lei
Complementai' n- 14" 2014, Lei Complementar n® 155 2016 e
apiicando-se subsidiariamente no que couberem a Lei Federai n®
S.666 1993 e demais norma? pertinentes à espécie. O downiload
deste Edital e seus anexos estarão disponíveis gratuitamenie nas
segumtes paginas da Internet: Portal da Transpaiènda do
v\~\w.bur!t!Cupu.!m-go\ .br
Município;
i,\v\vv.licitauet.com.bf_
"liup:- \vv.\v.burilk'upujiia.gov.br>.
site do TCE.MA:
gOVl
<'hTcp: nvvw.coi
<htrp: wvsvv.rce.ma.gov.br sacop>.
wvwv.tce.ina.gQv.br sacop
poderá ser solicitado através do e-mail: cülburiticiiiJu2021
r. gmail.com -■ma::to:cpibant-cupu202rg gmaü-com>. bem como
ser retundo no Setor de Licitação, localizado -úa Rua São
Raimundo. n° 01. CEP: 65..393-000. Centro ■ Buriticupu M.A, 05
de m.aio de 2021. Gustavo Pereira da Costa - .Assessor Jurídico
Municipal.

GABINETE DO PREFEITO - LICITAÇÃO AMSO DE LICTT.AÇÃO. PREGÃO ELETROMCO V
009 2021. O Mumcípio de Buriticupu - MA. por intermédio da
Preieiiuia Municipal de Buriticupu .MA. toma público pain
conhecimento dos interessados que a realização do certame está
pre\ isto paia o dia 25 de maio de 2021 ãs 15h00miii (quinze hoias)
horário de Brasília, licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do lipc menor preço por item. tendo por
OBJETO: Contratação de siiqiresa de desenvolvimento de
software paia implantação, conversão, treinamento técnico,
licenciamento de nso de Sofri%‘are de Gestão Pública (Contábil,
.-Unio.xaxifado Compras. Patrimônio e Portal da Transparênciat.
bem como testes e seiviços de manutenção, customizações,
atendimento e supoite técnico online e presencial e ser\~ços de
hospedagem de banco de dados pain funcionamento da Secretaiia
Municipal de Adminisuaçào e Planejamento. Departamento
Contábil e Departamento de Compras, conforme Edital e .Anexos,
.na forma da Lei Federa! n® 10.520-2002, Decreto Federal tf
10.024 2019. Lei Complementai ir 123 2006 alterada pela Lei
Conqjlemeutar f 147 2014. Lei Complementar ii® 155 2016 e
apUciUido-se subsidiariamente no que couberem a Lei Federal n®
S.666 199? e demais normas penirientes à espécie. O download
deste Edital e seus anexos estarão disponíveis gratuitamenie nas
seguintes páginas da íiitemer; Portai da T ransparència dc

Munícipio;
^\'\\‘'V.liciia-.iei,coin.bi
<iUTp: wvvvv.buntu-uirg-i^ia.eov.bi
<http: uvw.coir.prasgovemanienrais.gov.br ■ site do TCE >.U:
'hnp: ^w.-w/ce.nio gov.br ●
v.vwv.rce.ma.gov.br sacop
poderá ser solicitado através do e-mail; cpibmiuciipu202'.
●tjrgnml.coin ‘-'tnaiiio:cplbmi[icapu2021 .'g.giitail-Cüm-'^. bem como
ser retirado no Setor de Licitação. localizado na Rua Sào
Raimundo. n° 01, CEP; 65.393-000. Ceuno - Bunticupu \L-\. 05
de maio de 2021. Gustavo Pereira da Costa - Assessor Jiuídico
Municipal.

GABINETE DO PREFEITO - LICITAÇÃO AMSO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETROMCO N®
010 2021. O Município de Bunticupu - MA. por biteimedio da
Prefeiium Municipal de BuriticupuM-A. toma público paia
conliecimento dos iuteiessados que a realização do certame esta
previsto paia o dia 26 de maio de 2021 as 09b00min (nove horasi
horário de Brasília. licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo menor preço por item. tendo por
OBJETO: Coiitiataçào de errçtresa de desenvoKúmento de
sofrvare pai'a implantação, conversão, treinamento técnico,
licenciamento de uso de Software de Gestão Escolar (Educacional *
bem como. testes e seiviços de inaauieiiçào. customizações,
aiendinienio e supone técnico online e presencial e seiviços de
hospedagem de banco de dados paia funcionamento das áreas
administrativa, recursos humanos, pedagógica, matriculas online,
atiiudades online, transpone escolar, merenda escolai'. financeiro,
compras, estoque, pauímònio e biblioteca da Secretaida Municipal
de Educação e Unidades Educacionais de Bunticupu >.LA.
confonne Edital e Anexos, na fonna da Lei Federal vS
10.520 2002. Decreto Federal n® 10.024 2019. Lei Complenienixü' 123 2006 alterada pela Lei Complementar n= 14" 2014. Lei
Complementar n® 155--2016 e aplicando-se subsidiariamente no que
couberem a Lei Federal n® S.666 1993 e demais nonnas peif.nemes
a especie. O download deste Edital e seus anexos estaião
disponíveis gratuitamenie i^ segumtes páginas da Internet: Portal
da Transpaièücia do M-jaicipío; www.bunncupu.nia go^●■b^
wwvv.licitanet.com.bi
<h(ip: wwvv.buriiicuou.iiia.gQv.bi
<http: v.w^v.comprasgo^●emaülentais.go^●■br-' sita do TCE NLA;
wvvvv.tce.nia.gQ\'.br sacop
1 1
poderá ser solicitado através do e-mail: cpllnuiticupuJO
Sgmail .com ●"niaüto:opiburiiioupu2ü21 ggniail.com' bem como
ser retirado no Setor de Licitação, localizado na Rua Sào
Raimundo, n® 01. CEP; 65.393-000. Centro - Buriticupu M.A. 05
de maio de 2021. Gustavo Pereira da Costa - Asses.sor Jurídico
Municipal.

GABINETE DO PREFEITO - LICITAÇAO -

eo DE_ LICrrA&ÃO. PREGÃO, ELETRONTÇO N'
024 O Município de Buriticupu - M.A. por imennedio da
«eieiuira Miuncipal de BuriticupuLA. torna público paia
conhecimento dos interessados que a realização do certame está
previsto para 0 dia 26 de maio de 2021 às 151i00niiii (quinze horasi
horário de Brasília, licitação na modalidade PREG.AO
ELETRÔNICO, do tipo menor preço por irem. tendo por
OBJETO: Registro de preços paiu ftmira. e\ enmal e parcelada

Prefeitura Municipal de Buriticupu
CNPJ: 01 Ô12.525.Ü001-40
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aquisição de materiais diversos para montagem de kits de enxoval
paia recem-nascidos, atendendo as necessidades da .Secretaria
Mtmícipal de Desen\-oh-imento Social. Traballio, e Economia
Solidaria do Município de Biuitioupu MA. conlbnue Edital e
.●\nexos. aa foraia da Lei Federa- n'^ 10.520.2002. Decreto Federal
ir 10.024 2019. Lei Complementai n‘ 123-2006 alterada pela Lei
Compiemenrar ii- 14"2014. Lei Complementar n® 155 2016 e
aplicando-se subsidiarianKiite no qne couberem a Lei Federal n®
S.6Ó6 1993 e demais normas pertinentes à espécie. O doumload
deste Edital e seus anexos estarão disponíveis gramitamente nas
seguintes paginas da Internet: Ponal da Ti^ansparéncia do
www.buriticupu-im.gQ^-br
Município:
wtTO-.iicitanet.com-bri
'http: uvs-tv.burmcupu-m3-gov.br-●-htip: w-wv ■'o>-nprf^?gpvarpamentais.gov.br> site do TCE NLAj
^●.w^ .tce.ina.go^ .b! sacop
<-hnp:. wwvv.tce.ma.gov.br <mqu>.
))oderá ser solicitado auavés do e-mail: cplbufiticupu2Q21
''agmail.com <mai:to:cplbm'iiicupu2021-Ettmail.com>. bem como
ser retirado no Setor de Licitação, localizado na Rua São
Rabnundo. n® 01. CEP; 65.393-000. Centro - Bui-iticupu MA. 05
de maio de 2021. Gustavo Pereira da Costa - .Assessor Jurídico
Mumcipal.

GABINETE DO PREFEITO - LICITAÇÃO -

í50iQrio de Brasília, licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo menor preço por item. tendo por
OBJETO: Registro de Preços para eventual e maua aquisição de
Gêueros .\limenncios. Perecíveis e Não Perecíveis destinados ao
Programa Nacional de Alrmeníaçào Escoiai' - PN.\E. junto a
Secietaria Mumcipal de Educação de Buriticupu \LA. conidmie
Edital e .Anexos, na fonna da Lei Federal n° iO.520 2002. Decreto
Federal n’ 10.02-4 2019, Lei Complementai' n= 122 2006 alteraria
pela Lei Complementar n- 14“ 2014. Lei Compiemeniai' n’
155/2016 e aplicando-se subsidiaiian^nte nc que couberem a Let
Federal if S.666. 1993 e demais nonnas pertinentes à espécie. O
download deste Edital e seus ane.Kos estarão disponíveis
gramitamente nas seguintes págiiras da Imeruet; Ponal da
Transparência
do
Município:
wvwv.bünTicupu,ma.gov.br
<lmp: ●>\v«.-vv.bn]'iticup\i.ina.gQv.bi>.
^^v\vv.l:cilanet-coln. l^>r■
<htip: . wuvv.comprasgoveniamemais.gov.br- site do TCE MA:
vVVVVV.
iv.br
glmp: ■ ●mv\v.tce-:na.gQ.vJ3r.sa_CQp>.
poderá ser solicitado através do e-mail: cpiburiticupu2021
■g.gmail.com <mailto:cplbuiiucupu202.1 '5.2ir.ail.cotn>. bem como
sei' retirado no Setor de Licitação, localizado na Rua São
Raimundo. n° 01. CEP: 65.393-000. Centro - Bm-iticupu MA. 05
de maio de 2021. Gustavo Pereira da Costa - Assessor Juiidico
Municipal.

AMSO DE LICITAÇÃO. PREG.ÀO ELETROMCO N®
012-2021. O Município de Buiàticupu - MA. por intermédio da
Prefeitura Municipal de Buriticupu MA. toma púbiico para
conliecbnenio dos interessados que a realização do cename está
previsto pai'a o dia 2“ de maio de 2021 às 09h00niin (no^■e horas)
horáno de Brasília, licitação na modalidade PREG.AO
ELETRÔNICO, do ripo menor preço por iiein, tendo poi
OBJETO; Contratação de empresa para aquisição de
equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades
da Rede Municipal de Saúde do Município de BimucupuM.A,
conforme
propostas
n®
120036.45S000-1190-01
e
n®
12036.45S000 1200-0S do Ministério da Saúde, conforme Editai e
.-\nexos. na forma da Lei Federai n° 10.520. 2002, Decreto Federal
if 10.024 2019. Lei Complementar n® 123'2006 alterada pela Lei
Coüçleinentar n® 14' '2014. Lei Complementai' n® 155 2016 e
aplicando-se subsidiariamente no que couberem a Lei Federal n®
S.666 1993 e demais normas pertinentes à espécie. O dcwnload
deste Edital e seus anexos estarão disponí\'eis giatuitamente nas
seguintes páginas da internet; Ponal da Transparência do
Município:
uvwv.buriticupiuna.gov.br
-Jiuo: \>.vuv.bunn!~u]'iii m?f aov.bf>.
w\\vv.liciianei.coin.br
■■ Inip: w^vv.coinprasgovemainentai.'>.gov.bf> site do TCE MA;
wvwv.ice.ma,gov.br sacop
<hftp: wvwv.tce.ma.gov br sacop>1
poderá ser solicitado através do e-mail: cplbu
'g gmail.com --manto:cülburit!cupu2021 ■'g gmail.coni>. bem como
ser retnado no Setor de Licitação, localizado na Rua São
Raimundo, n® 01. CEP: 65,393-000, Centro ● Buriticupu M.A, 05
de maio de 2021. Gustavo Pereira da Costa - .Assessor Jmídico
Municipal.

GABINETE DO PREFEITO - LICITAÇÃO AMSO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRO.MCO V
013 2021. O Município de Buriticupu - NLA, por intemiédio da
Preiéitüiâ Municipal de Buiiiicupu MA. toma público paia
conliêcmiemo dos biteressados que a realização do cename está
previsto para o dia 2T de maio de 2021 às 15h00min (quinze horas)
.l;jà

Prefeitura Municipal de Buriticupu li
CNPJ C1 612.525.'0001-40
wrtfw.buriticupu.ma.gov.br<diarioof!cial’/?id=288
aOOM

Pásinâis. 4 oeí

+;
●

Proc.
Fisc..

ESTADO DO MARANHÃO

(2021

X

Diário oficiaLí*
PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS
ANO XLV N® 088 SÃO LUÍS, TERÇA - FEIRA, 11 DE MAIO DE 2021 EDIÇÃO DE HOJE: 58 PÁGINAS
SUMARIO

ADESAO

ADKSÃO
01
Defensoria Pública do Estado
ADITIVOS
01
Secretaria de Estado da Saúde e Outros
APOSTILAS
04
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social
AI.AS
Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino - MA e Outra ...05
AVISOS
Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano Outros..06
BALANÇO
50
Empresa Maranhense de Mineração S/A

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

CTTAÇÀO
51
Secretaria de Estado da Educação
COMIMC.AÇÕES
Indúsuia e Comijrcio dc l^rodutos Químicos Ceará Ltda
,23eSI
e Outras
CONTRATOS
,24e51
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer c Outros....
CON\OCAÇÕES
.38 e 54
Prefeitura Municipal de Santa inês - MA e Outra....
DECRETO
38
i^refeitiira Municipal dc Monção - MA
EDITAL
Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão - CRCMA...42
EMPENHO
42
3"Batalhão de Policia Militar - 3° BPMMA
ERRATAS
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH
43
e Outras
NO I AS DE EMEPENHO
43
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento c Outra
ORDENS DE COMPRA
Companhia de Saneamneto Ambiental do Maranhão ● CAEMA.44
PORTARIAS
44
Defensoria Pública do Estado e Outra
RESCISÃO
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranliào - CAEMA.45
RESULTADOS
54
Secretaria de Estado do Esporte c Lazer
TERMO DE CESSÃO
45
Secretaria de Estado da Aaricultura Familiar
TERMO DE DOAÇÃO
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
l ERMO DE FOMENTO
Secretaria de Estado da Mulher
TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO
Secretana de Estado da Cultura e Outros
TERMO DE RATIFICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Maracaçumé - MA
l ERMOS DE RETIFICAÇÃO
Secretaria de Estado da Fazenda
l ERMO DE RESCISÃO
Prefeitura .Municipal de Anapurus - MA
l ERMO DE SUSPENSÃO
Assembléia Legislativa do Estado do Miuanhão,

Assinado de forma digital por
TEREZA RAQUEL BRITO BEZERRA
FIALHO:45215170304

45
45
46
49
49
49
50

EXTIUVrO DF, ADESÃO ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS
E.XTRATO ADESÃO À ATAS SRP. Processo 0425/2021-DPE
A Defensoria Pública do Estado vem a público divulgar adesão as
Atas de Registros de Preços n° 0351 e 0352/2020 - SEGEP. resul
tante do Pregão Presencial SRP n° 041/202ü-SARP-Sccrctaria Ad
junta de Registro de Preços, registro de preços para aquisição de
serviços de dedeiização. Contratadas: L. APARECIDO BONIFÁCIO
- ME CNPJ: n“ 01.829.337/0001-79 - lotes 01, 02. 03. 04 e 05 no
valor total estimado de RS 50.687.84 c S. F. DE OLIVEIRA- EPP
CNPJ: n° 12.165.341/0001-04 - lote 06 no valor total estimado de
R$ 13.224,26. A integra do alo de adesão e demais documentos en
contram-se nos autos do processo supracitado. Amparo legai: Lei Fe
deral n° 10.520/2002 e Lei Federal n” 8.666/93 e Decreto Federal n°
7.892/2013. Assinatura dos Termos de Adesão: 06/05/2021-Alberto
Pessoa Bastos-Defensor Púbiico-Gerai do Estado do Maranhão. Co
missão Pennanente de Licitação.

ADITIVOS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
EXTRATO DO i4°TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA
N° 02/2015/SES CONVOLADO EM CONTRATO DE GESTÃO N°
04/2018/SES,REF.:Processo n°48.961/202 l/SES;1>ARTES;SECRE
TARIA DE ESTADO DA SAÚDE. CNPJ n^ 02.973.240/0001-06, e
INSTITUTO VIDA E SAÚDE-INVISA. CNPJ n" 05.997.585/000180; OBJETO: a readequação do custeio regular mensal e no custeio
mensal do COVID-19 nas unidades de saúde, em razão do acréscimo
da equipe de RH, bem como da repactuação dc preço, no qual atua
lizou 0 salário minimo nacional e do Acordo Colelis o de Trabalho
2021/2022, celebrado entre o Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de
Enfermagem do Estado do Maranhão (SINTAEMA) e o Instituto;
repasse da diferença salarial dos meses de janeiro, fevereiro e mar
ço/202 1, estabelecido no Acordo Coletivo de Trabalho - ACT,que de
verá ser pago em 3(três) parcelas; VIGÊNCIA: a partir da data de sua
assinatura até o final da vigência originária, ou seja, até 01/11/2021;
DO VALOR MENSAL DE CUSTEIO REGULAR:RS 10.368.821,93
(dez milhões, trezentos e sessenta e oito mil, oitocentos e vinte e um
reais e noventa e três centavos); DO VALOR MENSAL DO CUS
TEIO COVlD-19: RS 2.903.830,36 (dois milhões, novecentos e três
mil, oitocentos e trinta reais e trinta e seis centavos) até 01/11/2021;
DOS VALORES DOS ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHOACT: RS 279.500,92 (duzentos e setenta e nove mil, quinhentos reais
c noventa e dois centavos); DOTAÇ.ÀO ORÇAMENTÁRIA: UNI
DADE ORÇAMENTÁRIA - 21901; PROGRAMA - 0596; AÇÃO
-4908; SUBAÇÃO: 1691: 1692; 1693; 1694; 1695; 16492; FONTE
- 121; 139 c 1083Ü10ÜÜ; NATUREZA DA DESPESA ● 33.90.39.50;
com as Notas de Empenhos n° 2021NE003361; 2021NE003362;
2021NEÜ03363; 2021NE003364; 2021NE003365; 2021NE003366;
202INEÜ03337: 2021NE003340; 2021NE00.3342; 2021NE003344;
2021NEÜ03346; 2021NE003347; 2021NE003348; 2Ü21NE003349;
2021NE003350; 2021NE003351; 2021NE003352; 2021NE0Ü3353;
2021NE003354. emitidas em 30/04/2021; FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL: Lei Federal n° 9.790 de 23 de março de 1999. à luz do De-
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AMSO DE LICITAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2021.
O Município de Buriticupu - MA, por iniermédio da Prefeitura Mu
nicipal dc Buriticupu/MA. torna público para conhecimento dos in
teressados que a realização do certame está previsto para o dia 25 de
maio de 2ü21 às 15h00min (quinze horas) horário dc Brasilia, licita
ção na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço
por item. tendo por OBJETO: Contratação dc empresa de desenvol
vimento de software para implantação, conversão, treinamento téc
nico. licenciamento de uso de Software de Gestão Pública (Contábil.
Almoxarifado/Compras. Patrimônio e Portal da Transparência), bem
como testes e serviços de manutenção, customizações, atendimento
e suporte técnico online e presencial e serviços de hospedagem de
banco dc dados para funcionamento da Secretaria .Municipal de Ad
ministração e Planejamento. Departamento Contábil e Departamento
dc Compras, conforme Edital e Anc.xos. na forma da Lei Federal n°
Í0.52Ü/2Ü02. Decreto Federal n" 10.024/2019. Lei Complementar n°
123/2006 alterada pela Lei Complcmcnlar n° 147/2014. Lei Com
plementar n'^ 155/2016 e aplicando-.se subsidiariamente no que cou
berem a Lei Federal n'’ 8.666/Í993 e demais normas pertinentes à
espécie. 0 download deste Edital e seu.s anc.xos estarão disponíveis
gratuitamente nas seguintes páginas da Internet. Portal da Transpa
rência do Município; wwvN.buriticupu.ma.gov.br. vvwv.licitanet.com.
br/ site do TCE/MA: wwvv.tce.ma.gov.br/sacoD. poderá ser solicita
do através do e-mail: cnlburiticuDu2Q21'g:gmail-com. bem como ser
retirado no Setor de Licitação, localizado na Rua São Raimundo, n"
01. CEP: 65.393-000. Centro - Buriticupu/MA,05 de maio de 2021.
Gustavo Pereira da Costa-Assessor Jurídico Municipal.

D.O. PLBLICAÇÕEyOE TERCEIROS
nomia Solidaria do Município de Buriticupu/MA. conforme Edital c
Anexos, na Ibmia da Lei Federal ii'’ 10.520/2002. Decreto Federa! n”
10-024/2019, l.ci Complementar
123/2006 alterada pela í.ei Com
plementar n° 147/2014, Lei Complementar n" 155/2016 e aplicando-sc siibsidiariamenienoquccoubcremaLei Federal n'* 8.666/1993 e demais
normas pertinentes à espécie. O download deste Edital e seus anexos estarão
disponíveis graiuitamente nas seguintes páginas da Internet: Portal da Trans
parência do Município; \vww.buriticupu.ma.gov.hr. wvvw.licitanct.com.br/
site do TCE/MA: vv\vw.tce.ma.gov.br/sacop. poderá scr solicitado através
do c-maii; cplburiticupu202l'fligmail.com. bem como ser retirado no
Setor de Licitação, localizado na Rua São Raimundo. n“ 01. CEP:
65-393-üOü, Centro - Buriticupu/MA. 05 dc maio dc 2021. Gustavo
Pereira da Costa - Assessor Jurídico Municipal.
AVISO DE I.ICI I AÇÃO. PREGÃO ELE I RÔMCO N* ÜI2/2021.
O Município dc Buriticupu - .M.A, por intermédio da Prefeitura Muni
cipal dc Buriticupu/MA. toraa público para conhecimento dos interes
sados que a realização do certame está previsto para o dia 27 dc maio
de 2021 às Ü9h00min (nove horas) horário dc Brasília, licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO,do tipo menor preço por item.
tendo por OBJETO:Contratação de empresa para aquisição de equi
pamentos c materiais permanentes para atender as necessidades da
Rede Municipal de Saúde do Municipio de Buriticupu/MA.conforme
propostas n° 120036.458000/1190-01 e n° 12036.458000/1200-08 do
■Ministério da Saúde, conforme Edital e Anexos, na forma da Lei Fede
ral n'^ 10.520/2002, Decreto Federal n° 10.024/2019. l.ci Complementar

AVISO DE LICITAÇ.AO. PREGÃO ELE I RÔMCO >“010/2021.
O Município dc Buriticupu - MA, por intermédio da Prefeitura Mu
nicipal dc Buriticupu/MA, toma público para conhecimento dos in
teressados que a realização do certame está previsto para o dia 26 de
maio de 2021 às 09h00min (nove horas) horário de Brasilia, licitação
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por
item. tendo por OBJETO: Contratação dc empresa de desenvolvi
mento de software para implantação, conversão, treinamento técnico,
licenciamento de uso de Software de Gestão Escolar (Educacional)
bem como. testes e serv-iços de manutenção, customizações, atendi
mento e suporte técnico online e presencial e serviços de hospeda
gem de banco de dados para funcionamento das áreas administrativa,
recursos humanos, pedagógica, matriculas oniinc. atividades online,
transporte escolar, merenda escolar, fi nanceiro, compras, estoque, pa
trimônio e biblioteca da Secretaria Municipal de Educação e Unidades
Educacionais de Buriticupu/MA. conforme Edital e Anexos, na for
ma da Lei Federal n“ 10.520/2002, Decreto Federal n“ 10.024/2019,
l.ci Complementar n° 123/2006 alterada pela l.ei Complementar n°
147/2014. Lei Complementam® 155/2016 e aplicando-se subsidiaria
mente no que couberem a Lei Federal n° 8.666/1993 e demais normas
pertinentes à espécie. O download deste Edital e seus anexos estarão
disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet: Portal
da Transparência do Município: vwvw.buriticuDu.ma.gov.br. vwwv.licitanet.com.hr/ site do TCE/MA: vwwv.tce.ma.gov.br/sacop. poderá ser
solicitado através do e-mail; cplburiticupu2021'2gmail.com. bem como
scr retirado no Setor de Licitação. !oca!iz,ado na Rua São Raimundo. n°
01. CEP; 65.393-000. Centro - Buriticupu/MA, 05 de maio de 2021.
Gustavo Pereira da Costa-Assessor Jurídico Municipal.

li 123/2006 alterada pela Lei Complementam® 147/2014. Lei Comple
mentar li 155/2016 e aplicando-se subsidiariamente no que couberem
a Lei Federal n® 8.666/1993 e demais nonnas pertinentes à espécie. O
download deste Edital e seus anexos estarão disponíveis gratuitamente
nas seguintes páginas da Internet: Portal da Transparência do Munici
pio: vwvvv.huriticuPu.ma.gov.br. vwwv.licitanet.com.hr/ site do TCE/
MA: vwvw.tce.ma.gov.hr/sacop. poderá ser solicitado através do e-mail:
cplhuriticupu2021 ■'2gmail.com- bem como scr retirado no Setor de Li
citação. localizado na Rua São Raimundo. n° 01. CEP: 65.393-000.
Centro - Buriticupu/'M.A. 05 dc maio dc 2021. Gustavo Pereira da
Costa - Assessor Jurídico Municipal.
AMSO DE LIC ITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N“013/2021.
O Municipio de Buriticupu - MA. por intermédio da Prefeitura Mu
nicipal de Buriticupu/MA, toma público para conhecimento dos in
teressados que a realização do certame está previsto para o dia 27 dc
maio dc 2021 às 15hü0min (quinze horas) horário do Brasília, licita
ção na modalidade PRF:GÀO ELETRÔNICO, do tipo menor preço
por item, tendo por OBJETO: Registro dc Preços para eventual e fu
tura aquisição de Gêneros Alimentícios. Perecíveis c Não Perecíveis
destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.
Junto a Secretaria Municipal de Educação dc Buriticupu/MA. confor
me Edital e Ane.xos. na forma da Lei Federal n“ 10.520/'2002. Decre
to Federal n® 10.024/2019, Lei Complementar n° 123/2006 alterada
pcia l.ei Complementam® 147/2014. Lei Complementar n® 155/2016
e aplicando-se subsidiariamente no que couberem a l.ci Federal n®

MSO DE

H^G.ÃO ELE I RÔNICO N® 011/2021.
O Mumeipio de éiiriticupu - MÃ, por intermédio da Prefeitura Mu
nicipal de Buriticupu/MA, toma público para conhecimento dos in
teressados que a realização do certame está previsto para o dia 26 de
maio de 2021 às lõhOOmin (quinze horas) horário de Brasília, licita
ção na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço
por item. tendo por OB,IETO: Registro de preços para futura, even
tual c parcelada aquisição de materiais diversos para montagem de
kits de en.xoval para recém-nascidos, atendendo as necessidades da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Trabalho, e Eco-

8,666/1993 e demais normas pertinentes à espécie, ü download deste
Edital e seus anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguin
tes páginas da Internet: Portal da Transparência do Município; wvvw.
huriticupu.ma.gov.br. wxvw.liciianet.com.hr/ site do TCE/MA: www.
tce.ma.gov.hr/sacop. poderá ser solicitado através do e-mail: cplburiticupu20212’gmail.com. bem como ser retirado no Setor de Lici
tação. localizado na Rua São Raimundo, n® 01. CEP: 65,393-000.
Centro ● Burílicupa-TvlA, 05 de maio de 2021 . Gustavo Pereira da
Cosia - Assessor Jurídico Municipal.
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250

Regivaldo da Silva Marinho

Futebol

170

267

Waiiderson Silva Mendes

Futebol

170

251

Richatlyson da Silva Lopes

Futebol

170

268

Welberty Nabale Rodrigues

Futebol

170

252

Rihanna Santos da Conceição

Futebol

170

269

Wendel Marques de Araújo

Futebol

170

253

Roberth Kawé Pereira Fernandes

Futebol

170

270

Wenderson Santo

Futebol

170

254

Sabrina Lourenço Artima

Futebol

170

27!

Wesley de Lima Santos

Futebol

170

255

Samara Andrade Pereira

Futebol

170

272

Wesley Sousa Oliveira

Futebol

170

256

Sàmila Pereira Santos

Futebol

170

273

Williajn Alves Bogea

Futebol

170

257

Samuel da Costa Felica

Fiilsal

170

274

\’anderson igor Rodrigues do Al
meida

Futebol

170

170
275

Yanderson Pietro de Fancn Lopes

Futebol

170

276

Barbara Lawny Carvalho de Sou?a

Futebol

150

277

Bravan Rafael Sousa Silva

Futebol

150

278

Brenda Davane da Crui Perctra

Futebol

150

279

Gabriel Morna Ramos

kung Fu

0

280

HugoAnchieta Silva

Handebol

0

281

Wiliany Moreira Cruz

Basquete

0

258

Samuel Louretiço Anima

Futebol

259

Sara Andrade Pereira

Futebol

170

260

Talvson Moreno Silva

Futebol

170

261

Taylian Batista Cutrim

Futebol

170

262

Thauan dos Santos Farias

Futebol

170

263

Valdean Costa Santos

Futebol

170

264

Valdez Costa Siqueira

Futebol

170

265

Victor Emanuel de Sousa da Silva

Futebol

170

266

Victor Manoel Oliveira da Cuz

Futebol

170

São Luís, 30 dc abril de 202!. LEONARDO SANTOS CORDEIRO
GESTOR DO PROGRAMA BOLSA ATLETA.
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NORMAS DE PUBLICAÇÃO
a)
b)
e)
0)
e)

n
9)
b)
l)

1)
h)

I)
m)
n)

Ao elaborar o seu texto para pubiieaQflo no Diário Oficial,
observe atentamente as instruções abaixo:
Edição dos textos enviados á Unidade de Gestão do Diário Oficial em CD ou
Pen Drive:
Medida da Página - 17cm de Largura e 2S em de Altura;
Editor de texto padrão: Word for Windows - Versão 8,0 ou Superior;
Tipo da fonte: Times New Roman;
Tamanho da letra: 9;
Entrelinhas automático;
Excluir linhas em branco;
Tabelas/quadros sem linhas de grade ou molduras;
Gravar no CO ou Pen Drive sem compactar, sem virus de cemputador;
Havendo eiro na publicação, o usuário poderá manifestar reciamaçáo por escrito
até 30 dias após a circulaçáo do Diário Oficial;
Se 0 erro for proveniente de falha de Impressão, a matéria será republicada sem
ónus para o cliente, em caso de erro proveniente do CD ou Pen Drive, o Onus da
retincação ficará a cargo do cliente;
As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas;
Utilize tantos CDs ou Pen Drives quanto seu texto exigir.
Entrega de originais, 48 horas antes da data solicitada para Publicação.
Informações pelo Telefone (98) 3222-6624

TABELA DE PREÇOS
PUBLICAÇÕES
Valor centímetro x coluna(1cm x 8,6cm)

Terceiros..
Executivo.

RS 7,00
RS 7,00
VALOR DO EXEMPLAR

Exemplar do dia

RS 0,80

Após 30 dias de circ.
Por exerc. decorrido.

R$ 1,20
RS 1,50

1 - .-\s assinaturas do D.O. poderão sw fciias direiainentc na Unidade de
Gestão do Diário Oficial ou solicitadas por telefone ou correio,c valem
a partir de sua efetivação.
2 ● Os suplementos, não estão incluídos nas assinaturas. O envio destes
é opcional e esiá condicionado ao pagamento de 105í> sobre o valor
da assinanira.
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