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ESTADO DO MARANHÃO 
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021

A Câmara Municipal de Imperatriz -  MA, localizada Rua Simplício Moreira, n° 1185, 
Centro, Imperatriz -  MA, através da sua Pregoeira, instituída pela portaria n° 001/2021, de 
14 de janeiro de 2021, torna público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, 
Resolução n° 001/2021, Resolução n° 002/2021, aplicando-se, subsidiariamente, no que 
couberem, a Lei Federal n° 8.666/1993, a Lei Complementar n° 123/2006 e demais 
normas pertinentes à espécie, realizará às 09:00hs (nove horas) do dia 27 de setembro 
de 2021, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor 
Preço, por Item, objetivando o Registro de Preços para aquisição de materiais 
permanentes (cadeiras, armários e mesas), de interesse desta Casa Legislativa. Este 
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2a a 6a 
feira, no horário das 07:30hs (sete horas e trinta minutos) ás 13:30hs (treze horas e trinta 
minutos), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante recolhimento 
da importância de R$ 30,00 (trinta reais), que deverá ser feito através de Deposito e ainda 
estará disponível no site: http://www.camaraimperatriz.ma.gov.br/ e no endereço 
eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br - Esclarecimentos adicionais, no mesmo 
endereço.

Rua Simplício Moreira, n° 1185, Centro, Imperatriz -  MA 
CNPJ 69.555.019/0001-09 

Fone: (99) 3524-3359 
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CâMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
I

AVISO DF LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
011/2021

EXTRATO DE CONTRATO 2 0 2 1 0 9 0 2 .0 0 9 /2 0 2 1 -0 1

OBJETO: P re s ta ç ã o  de se rv iç o s  m a n u te n ç ã o  p re v e n tiv a  e 
c o r re tiv a  de a r  c o n d ic io n a d o s , de in te r e s s e  d a  C â m a ra  
M u n ic ip a l  d e  I m p e r a t r i z  - MA. VALOR TO TA L: R$ 
58.617,35 (cinqüenta e oito mil, se iscen tos e d ezessete  rea is  e 
t r in ta  e c in c o  c e n ta v o s ) .  FUNDAM ENTAÇÃO LEGAL: 
O c o n tra to  tem  com o am paro  legal a  lic itação  na m odalidade 
P regão  E le trôn ico  n° 009/2021  e reg e -se  p e la s  d isposições 
ex p ressas  n a  Lei nB 8 .666/93 e suas a lte raç õ es  p o ste rio re s  e 
su je itando-se aos p rece ito s  de d ireito  público e aplicando-se, 
supletivam ente, os princípios da teo ria  geral dos con tra tos e as 
d isp o s iç õ e s  de d ire i to  p riv ad o . A p ro p o s ta  de p re ç o s  d a  
em p re sa  v en c ed o ra  p assa  a in te g ra r  e s te  co n tra to . 0R G Ã 0: 
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ; UNIDADE: CÂMARA 
MUNICIPAL; AÇÃO: 01.122.0001.2-002 -  MANUTENÇÃO DAS 
A TIVIDADES E PR O JE T O S DA CÂMARA; FO N TE DE 
RECURSOS: 001 -  RECURSOS ORDINÁRIOS; PARTES: Câm ara

Liicipal de Im peratriz , rep rese n tad a  pelo Sr. Amauri A lberto 
3ira de Sousa, pela CONTRATANTE, e o Sr. ACÁCIO SILVA 

DOS SANTOS, R e p re s e n ta n te  L egal d a  e m p re sa : IUTEC 
SOLUÇÕES EIRELI - EPP, pela CONTRATADA. VIGÊNCIA: até 
31 de dezem bro  de 2021, a  p a r ti r  da d a ta  de sua a ss in a tu ra . 
DATA DA ASSINATURA: 02 de setem bro de 2021.

Im peratriz -  MA, 02 de setem bro de 2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 
Sr. Amauri A lberto P ereira  de Sousa 
P residente

Publicado por: HAYANNE KLISCIA LIMA DA SILVA 
Código identificador: Ib331f8b4298d7e58aec6dl20fe61cb0

A C â m a ra  M u n ic ip a l de Im p e ra tr iz  -  MA, lo c a liz a d a  R ua 
Simplício M oreira, n° 1185, Centro, Im peratriz  -  MA, a través da 
sua  P regoeira , in s titu íd a  p e la  p o r ta r ia  n° 001/2021, de 14 de 
jan e iro  de 2021, to rna público que, com base na Lei F edera l n° 
10.520/2002, Resolução n° 001/2021, R esolução n® 002/2021, 
aplicando-se, subsid iariam ente, no que couberem , a Lei F ederal 
n° 8 .6 6 6 /1 9 9 3 , a Lei C o m p lem en ta r  n Q 1 23 /2006  e d em ais  
norm as pertinen tes à espécie, rea lizará  às 09:00hs (nove horas) 
do d ia  27 de se te m b ro  de 2021 , a  lic ita çã o  n a  m o d a lid a d e  
PREGÃO, n a  form a ELETRÔNICA, do tipo  M enor P reço, p o r 
Item , o b je tiv a n d o  o R e g is tro  de P re ço s  p a ra  a q u is iç ão  de 
m a te r ia is  p e rm a n e n te s  (c a d e ira s , a rm á rio s  e m e sas) , de 
in te re s se  d e s ta  C asa  L eg islativa. E ste  E d ita l e seu s anexos 
estão  à  disposição dos in te ressados no endereço  supra, de 2 a a 
6a feira, no horário  das 07:30hs (sete horas e tr in ta  m inutos) ás 
13 :3 0 h s ( tre z e  h o ra s  e t r in ta  m in u to s), o nde  p o d e rã o  se r  
consu ltados g ra tu itam e n te  ou obtidos m ed ian te  reco lh im ento  
da im portância de R$ 30,00 (trin ta  reais), que deverá  s e r  feito 
a t r a v é s  de D e p o s ito  e a in d a  e s ta r á  d is p o n ív e l no s ite : 
h ttp : //w w w .c a m a ra im p e ra tr iz .m a .g o v .b r / e no e n d e re ç o  
e le t r ô n ic o  w w w .p o r ta ld e c o m p r a s p u b l ic a s .c o m .b r  
Esclarecim entos adicionais, no mesm o endereço.

Im peratriz -  MA, 10 de se tem bro  de 2021.

H ayanne Kliscia Lima da Silva 
Pregoeira

Publicado por: HAYANNE KLISCIA LIMA DA SILVA 
Código identificador: d9e6a2591d94481f5f5cedcf60543c05
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Camara Municipal 
de IMPERATRIZ

AMAURI ALBERTO PEREIRA DE SOUSA

Presidente Da Câmara

www.camaraimperatriz.ma.gov.br 

Câmara M unicipal de Imperatriz

Rua Simplício Moreira, 1185, CEP: 65901490  

Centro - Imperatriz / MA 

Contato:

www. diariooficial. camaraimperatriz. ma. gov. br 
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/\
D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS TERÇA - FEIRA, 14 - SETEMBRO - 2021 /

CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ -  Ma /anteriormente estabelecido até o dia 15 de setembro de 2021, PROR
ROGADO PARA O DIA 20 DE OUTUBRO DE 2021. O novo 
Edital e seus Anexos estão à disposição para consulta no endereço 
eletrônico da MAPA: http://mapa.ma.gov.bn e. nos dias de expedien
te, das 1 Oh às 17h. de segunda à sexta-feira, na Diretoria de Negócios 
Mobiliários e Licitações, estabelecida na Rua da Estrela 473, Centro, 
São Luís/MA, onde poderá ser retirado gratuitamente através da apre
sentação de um pen drive. São Luís/MA, 14 de setembro de 2021. 
JOSÉ SIMPLÍCIO ALVES DE ARAÚJO Secretário dc Estado de 
Indústria, Comércio e Energia do Maranhão. ANTONIO DE JESUS 
LEITÃO NUNES Diretor-Presidente da MAPA.

CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 
DOS NOGUEIRAS-MA

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 07/2021. PRO
CESSO ADMINISTRATIVO N° 08/2021. RATIFICAÇÃO DE 
DISPENSA DE LICITACÃO. Rei.: Processo de Dispensa de Lici
tação de n" 07/2021 -  Contratação direta de empresa para prestação 

/  '? serviços técnicos especializados na manutenção de computadores
V_«abeamento e configuração de rede, instalação de programas, reparos

em computadores c impressoras, reparos em estabilizadores, suporte 
técnico em informática e outros serviços correlatos), bem como servi
ços de recarga de caturchos e toners para impressoras, e aquisição de 
material permanente de informática, em atendimento às necessidades 
da Câmara Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA. COSTA & 
LOPES COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ: 27.765.433/0001- 
94, endereço à Avenida José Sarney n°94 centro, Fortaleza dos No
gueiras. Estado do Maranhão. Afigurando-me que o procedimento de 
contratação em epígrafe encontra-se regularmente desenvolvido e 
estando, ainda, presente o interesse da Administração na contratação 
direta que deu ensejo a instauração desse processo. De acordo com o 
parecer jurídico e fundamentos constantes nos autos, RATIFICO o 
presente processo de dispensa de licitação.Após a adjudicação, for
malize-se o termo de contrato, empenhe-se e publique-se. Fortaleza 
dos Nogueiras/MA, 06 de setembro de 2021.Ana Patrícia Santos de 
Sá AraújoVereadora Presidente.

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES 
^  FREIRE - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO PRESENCIAL SRP 
N° 005/2021. O Município de Governador Nunes Freire (MA), atra
vés da Câmara Municipal de Governador Nunes FreíreMA, toma 
público aos interessados que, com base na Lei n° 10.520/02, Lei 
Complementar a°. 123/2006, e subsidíariamente as disposições da 
Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará às 09:00h do 
dia 28 dc setembro de 2021, a licitação na modalidade Pregão SRP 
n° 005/2021, do tipo menor preço por item. tendo como objeto Con
tratação de empresa especializada para prestação de serviços locação 
de veículo para uso exclusivo do Gabinete da Presidência da Câmara 
Municipal de Governador Nunes Freire - MA, A presente licitação 
será realizada na sala de reunião da Câmara Municipal de Governador 
Nunes Freire, situada na Rua do Coqueiro n° 09. Centro, Governador 
Nunes Freire -  MA, e será presidida pela pregoeira desta Câmara mu
nicipal. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis para consul
ta grátis ou ser adquirido no endereço supra, de 2a a 6“ feira, no horá
rio das OShOOhs (oito horas) às 12h00hs (doze horas) e no site oficial 
deste poder Legislativo - https://cmgovemadorounesfreire.ma.gov. 
br/, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclare
cimentos adicionais no endereço supra, ou pelo e-mail: camaraenfff 
gmail.com Governador Nunes Freire - MA, em 10 setembro de 2021. 
Walderlv Pereira da Silva -  Presidente da Câmara Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. 
A Câmara Municipal de Imperatriz -  MA, localizada Rua Simplício 
Moreira, n° 1185, Centro, Imperatriz -  MA, através da sua Pregoeira, 
instituída pela portaria n° 001/2021, de 14 de janeiro de 2021, torna 
público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, Resolução nü 
001/2021, Resolução n° 002/2021, aplicando-se, subsidíariamente, 
no que couberem, a Lei Federal n° 8.666/1993, a Lei Complemen
tar n° 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie, realizará às 
09:00hs (nove horas) do dia 27 de setembro de 2021, a licitação na 
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Pre
ço, por Item, objetivando o Registro de Preços para aquisição de ma
teriais permanentes (cadeiras, armários e mesas), de interesse desta 
Casa Legislativa. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos in
teressados no endereço supra, de 2“ a 6“ feira, no horário das 07:30hs 
(sete horas e trinta minutos) ás 13:30hs (treze horas e trinta minutos), 
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante 
recolhimento da importância de RS 30,00 (trinta reais), que deverá 
ser feito através de Deposito e ainda estará disponível no site: http:// 
www.camaraimperatriz.ma.gov.br/ e no endereço eletrônico www. 
portaldecompraspublicas.com.br - Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço. Imperatriz -  MA, 10 de setembro de 2021. Hayan
ne Kliscia Lima da Silva-Pregoeira.

AVISO DE RETIFICAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2021. 
A Câmara Municipal de Imperatriz -  MA, localizada Rua Simplício 
Moreira, n° 1185, Centro, Imperatriz -  MA. através da sua Pregoeira, 
instituída pela portaria n° 001/2021, de 14 de janeiro de 2021, toma 
público a retificação do aviso de Licitação do Pregão Eletrônico n° 
010/2021, publicada no Jomal o Progresso, no dia 02 de setembro de 
2021, onde se ler: 15 de setembro de 2021, leia -  se: 21 de setembro 
de 2021. Imperatriz -  MA, 08 de setembro de 2021. Hayanne Kliscia 
Lima da Silva -  Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO PRESENCIAL 
SRP N°027/2021. O Município de Anajatuba/MA, através da Prefei
tura Municipal de Anajatuba - MA, por meio do Secretário Munici
pal de Saúde, designado pelo Decreto n° 006/2021, torna público que 
realizará às 09:00h (Nove horas) do dia 27 de Setembro de 2021. na 
Sala de Reunião da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localiza
da na Rua Benedito Leite, 868, Centro. CEP: 65.490-000, Licitação 
na Modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preços por item, 
tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual 
contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de ínsumos 
odontológicos e laboratoriais para atender as necessidades da Secretaria 
de Saúde do Município de Anajatuba/MA, confonne disposições previstas 
no Edital e seus Anexos, regido pela Lei n° 10.520/2002, Decreto Municipal 
n°022/2021, Decreto Municipal n°023/2021, subsidíariamente pela Lei n° 
8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes. O Edital e 
seus Anexos estão à disposição dos interessados na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, 
localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, de 2a a 6a feira-feira, 
no horário das OShOOmin às 14h00min, onde poderão ser consultados 
e retirados gratuitamente por mídia digital ou impresso. Assim como 
pelo portal da prefeitura, no endereço eletrônico: www.anaiatuba. 
ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Anajatu
ba - MA, em 10 de setembro de 2021. LUIS FERNANDO COSTA 
ARAGÃO. Secretário Municipal dc Saúde. Decreto n°006/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0042/201. PREGÃO ELE
TRÔNICO N° 11/2021/CPL/PMB. HOMOLOGAÇÃO. REFEREN
TE: Processo n°. 0042/2021. OBJETO: Futura e eventual contratação 
de empresa especializada para aquisição de gases medicinais (oxi
gênio) para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Bacuri/ 
MA. HOMOLOGO o procedimento lícitatório na modalidade Pre-

http://mapa.ma.gov.bn
https://cmgovemadorounesfreire.ma.gov
http://www.camaraimperatriz.ma.gov.br/
http://www.anaiatuba


A c u s a d o  d e  e s t u p r o  é  p r e s o
CÂNDIDO MENDES -A  Polícia Civil do Maranhão^PC-MA) prendeu nesta terça- 

feira (14) em Cândido Mendes, um homem investigado por estupro de vulnerável contra 
uma criança de 10 anos. O caso aconteceu em 2018. Segundo a polícia, o suspeito era 
vizinho da criança na época em que o crime aconteceu, no povoado Mutum, na zona rural 
do município. O suspeito foi preso em uma área de mata fechada, sendo cumprido manda
do de prisão preventiva. O suspeito foi encaminhado ao Sistema Peiut^ícfório de Godofre- 
do Viana, onde vai permanecer à disposição da justiça.

Quarta, 15 de setembro dè 2021

Droga 0 armas apreendidam com om criminoso»
Dois homens foram presos vil do Maranhão na manhã tos pelos crimes de tráfico de

em flagrante pela Polícia Ci- desta terça-feira (14), suspei- drogas e porte ilegal de arma
de fogo no bairro Vila Embra- 
tel, região do Itaqui Bacanga, 
em São Luís.

Após denúncias recebidas 
através do whatsApp, inves
tigadores da Superintendên
cia Estadual de Repressão 
ao Narcotráfico (SENARC) 
diligenciaram até uma resi
dência localizada na Vila 
Embratel, onde flagraram 
dois homens na posse de 
grande quantidade de maco
nha e cocaína, além de duas 
armas (pistola e revólver) e 
munições.

Diante da situação, os sus
peitos receberam voz de pri
são e foram conduzidos à 
sede da SENARC. Após as 
formalidades legais, os autu
ados foram encaminhados ao 
Complexo Penitenciário de 
São Luís, onde ficarão à dis
posição da Justiça. (Por As- 
sessoria-PC-MA)

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 
N° 011/2021

A Câmara Municipal de Imperatriz -  MA, localizada Rua 
Simplício Moreira, n° 1185, Centro, Imperatriz -  MA, através 
da sua Pregoeira, instituída pela portaria n° 001/2021, de 14 
de janeiro de 2021, toma público que, com base na Lei Fede
ral n° 10.520/2002, Resolução n° 001/2021, Resolução n° 002/ 
2021, aplicando-se, subsidíariamente, no que couberem, a Lei 
Federal n° 8.666/1993, a Lei Complementar n° 123/2006 e 
demais normas pertinentes à espécie, realizará às 09:00hs 
(nove horas) do dia 27 de setembro de 2021, a licitação na 
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo 
Menor Preço, por Item, objetivando o Registro de Preços para 
aquisição de materiais permanentes (cadeiras, armários e 
mesas), de interesse desta Casa Legislativa. Este Edital e 
seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço 
supra, de 2a a 6a feira, no horário das 07:30hs (sete horas e 
trinta minutos) ás 13:30hs (treze horas e trinta minutos), onde 
poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante 
recolhimento da importância de R$ 30,00 (trinta reais), que 
deverá ser feito através de Deposito e ainda estará disponível 
no site: http://www.camaraimperatriz.ma.gov.br/ e no ende
reço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br - Es
clarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Imperatriz -  
MA, 10 de setembro de 2021. Hayanne Kliscia Lima da 
Silva -Pregoeira

DHPP inicia investigações para apurar 
homicídio no Parque Alvorada

Homem identificado por Vladimir Bandeira Labre, de 44 anos, fo i encontrado morto na manhã desta terça-feira

Polícia Civil realiza operação e 
prende homicida no interior do estado

0  nome do indivíduo, que é acusado de matar funcionário da Equatorial,

Na manhã desta terça-feira (14), uma gran
de operação foi deflagrada pela Polícia Civil 
do Maranhão com o objetivo de capturar um 
perigoso foragido da justiça que responde a 
processo pelo crime de homicídio qualificado 
de Marcos Vinicius, ex- funcionário da Com
panhia Elétrica Equatorial, morto com vários 
golpes de facão na madrugada do dia 10 de 
fevereiro deste ano em Miranda do Norte.

Segundo as investigações iniciais, a vítima 
trafegava numa motocicleta em uma via do 
Bairro Novo, quando foi cercada por três indi
víduos, sendo imediatamente atacada a base 
de golpes de arma branca, sem chances de 
defesa. Segundo o delegado Samuel Morita, o 
crime foi motivado após uma discussão entre

Motociclista morre em 
acidente na BR-230

A cidentes envolvendo motocicletas são constantes em cidades do interior do Maranhão
Por Dema de Oliveira

A Delegacia de Homicí
dios e Proteção à Pessoa 
(DHPP), comandada pelo 
delegado Praxisteles Mar
tins, por meio de sua equipe 
de agentes, já iniciou as in
vestigações para apurar mais 
um crime de homicídio em 
Imperatriz.

O homem identificado por 
Vladimir Bandeira Labre, 44 
anos, foi encontrado morto 
na manhã desta terça-feira 
(14), em uma rua do Parque 
Alvorada I, por moradores, 
que acionaram policiais do 
14° BPM.

As primeiras investiga
ções apontam que Vladimir 
Bandeira Labre foi atingido 
por um disparo na cabeça, o 
que ocasionou a sua morte. 
Uma motocicleta que a víti
ma conduzia foi encontrada 
cerca de 500 metros antes de 
onde o corpo se encontrava. 
Isso quer dizer, que mesmo 
tendo sido atingido na cabe
ça, Vladimir Bandeira Labre 
ainda tentou correr dos seus 
algozes, mas não resistiu e 
veio a óbito. De acordo com 
a perícia, o crime aconteceu 
durante a madrugada.

Vladimir tinha passagem 
pela polícia, acusado de ame-

Vladlmlr foi morto com tiro na cabeça

aça, lesão corporal e tentati
va de feminicídio. Ele tentou 
matar a ex-esposa, passou al
gum tempo na cadeia, mas foi 
colocado em liberdade havia

poucos dias.
Com mais esse homicídio, 

agora já são 4 em setembro e 
68 de janeiro até agora. (Por 
Dema de Oliveira)

um dos autores do crime e um amigo da vítima 
numa loja de conveniência da cidade.

A prisão desta terça-feira (14) teve como 
base uma minuciosa investigação que acom
panhou os passos do suspeito de homicídio. 
Como o investigado já havia conseguido fugir 
em outras operações montadas para sua cap
tura, a Delegacia de Miranda solicitou apoio 
do Centro Tático Aéreo(CTA).

No último mês de março, a Polícia Civil 
do Maranhão conseguiu prender o primeiro 
envolvido no brutal assassinato. Vale des
tacar que os autores são irmãos. Agora a 
polícia segue com os trabalhos para locali
zar o terceiro participante do crime. (Por 
A ssessoria/PC-MA)

No início da noite desta 
terça-feira (14), um motoci
clista morreu após se envol- 
{ n acidente na BR-230,
rk.__dade de Balsas, a 391
km de Imperatriz. De acordo 
com informações da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), o 
acidente ocorreu por volta das 
18h30, na altura do km 409 
da rodovia.

Ainda segundo informa
ções da PRF, os veículos en
volvidos foram um automóvel 
Chevrolet/Onix e uma moto
cicleta Honda/Biz, ambos com 
placas do município de Balsas. 
Os veículos colidiram frontal-

contra o veículo Onlx

mente, resultando na morte do A PRF não divulgou as cau- 
condutor da motocicleta. sas do acidente.

Polícia Civil prende dupla por 
tráfico de d ro ga na capital

Policiais atenderam denúncia formalizada por meio do Whtsapp Denúncia
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anteriormente estabelecido até o dia 15 de setembro de 2021, PROR
ROGADO PARA O DIA 20 DE OUTUBRO DE 2021. O novo 
Edital e seus Anexos estão à disposição para consulta no endereço 
eletrônico da MAPA: http://mapa.ma.gov.br: e, nos dias de expedien
te, das lOh às 17h, de segunda à sexta-feira, na Diretoria de Negócios 
Mobiliários e Licitações, estabelecida na Rua da Estrela 473, Centro, 
São Luís/MA, onde poderá ser retirado gratuitamente através da apre
sentação de um pen drive. São Luís/MA, 14 de setembro de 2021. 
JOSÉ SIMPLÍCIO ALVES DE ARAÚJO Secretário de Estado de 
Indústria, Comércio e Energia do Maranhão. ANTONIO DE JESUS 
LEITÃO NUNES Diretor-Presidente da MAPA.

CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 
DOS NOGUEIRAS-MA

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 07/2021. PRO
CESSO ADMINISTRATIVO N° 08/2021. RATIFICAÇÃO DF, 
DISPENSA DE LICITAÇÃO. Ref.: Processo de Dispensa de Lici
tação de n° 07/2021 -  Contratação direta de empresa para prestação 
de serviços técnicos especializados na manutenção de computadores 
(cabeamento e configuração de rede, instalação de programas, reparos 
em computadores e impressoras, reparos em estabilizadores, suporte 
técnico em informática e outros serviços correlatos), bem como servi
ços de recarga de caturchos e toners para impressoras, e aquisição de 
material permanente de informática, em atendimento às necessidades 
da Câmara Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA. COSTA & 
LOPES COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ: 27.765.433/0001- 
94, endereço à Avenida José Samey n°94 centro, Fortaleza dos No
gueiras, Estado do Maranhão. Afigurando-me que o procedimento de 
contratação em epígrafe encontra-se regularmente desenvolvido e 
estando, ainda, presente o interesse da Administração na contratação 
direta que deu ensejo a instauração desse processo. De acordo com o 
parecer jurídico e fundamentos constantes nos autos, RATIFICO o 
presente processo de dispensa de licitação.Após a adjudicação, for- 
malize-se o termo de contrato, empenhe-se e publique-se. Fortaleza 
dos Nogueiras/MA, 06 de setembro de 2021.Ana Patrícia Santos de 
Sá AraújoVereadora Presidente.

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES 
FREIRE - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO PRESENCIAL SRP 
N° 005/2021. O Município de Governador Nunes Freire (MA), atra
vés da Câmara Municipal de Governador Nunes Freire/MA, toma 
público aos interessados que, com base na Lei n° 10.520/02, Lei 
Complementar n°. 123/2006, e subsidiariamente as disposições da 
Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará às 09:00h do 
dia 28 de setembro de 2021, a licitação na modalidade Pregão SRP 
n° 005/2021, do tipo menor preço por item, tendo como objeto Con
tratação de empresa especializada para prestação de serviços locação 
de veículo para uso exclusivo do Gabinete da Presidência da Câmara 
Municipal de Governador Nunes Freire - MA, A presente licitação 
será realizada na sala de reunião da Câmara Municipal de Governador 
Nunes Freire, situada na Rua do Coqueiro n° 09, Centro, Governador 
Nunes Freire -  MA, e será presidida pela pregoeira desta Câmara mu
nicipal. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis para consul
ta grátis ou ser adquirido no endereço supra, de 2a a 6a feira, no horá
rio das 08h00hs (oito horas) às 12h00hs (doze horas) e no site oficial 
deste poder Legislativo - https://cmgovemadomunesfreire.ma.gov. 
brI, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclare
cimentos adicionais no endereço supra, ou pelo e-mail: camaraenf@ 
gmail.com Governador Nunes Freire - MA, em 10 setembro de 2021. 
Walderly Pereira da Silva -  Presidente da Câmara Municipal.

CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ -  HAy

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. 
A Câmara Municipal de Imperatriz -  MA, localizada Rua Simplício 
Moreira, n° 1185, Centro, Imperatriz -  MA, através da sua Pregoeira, 
instituída pela portaria n° 001/2021, de 14 de janeiro de 2021, toma 
público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, Resolução n° 
001/2021, Resolução n° 002/2021, aplicando-se, subsidiariamente, 
no que couberem, a Lei Federal n° 8.666/1993, a Lei Complemen
tar n° 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie, realizará às 
09:00hs (nove horas) do dia 27 de setembro de 2021, a licitação na 
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Pre
ço, por Item, objetivando o Registro de Preços para aquisição de ma
teriais permanentes (cadeiras, armários e mesas), de interesse desta 
Casa Legislativa. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos in
teressados no endereço supra, de 2a a 6a feira, no horário das 07:30hs 
(sete horas e trinta minutos) ás 13:30hs (treze horas e trinta minutos), 
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante 
recolhimento da importância de R$ 30,00 (trinta reais), que deverá 
ser feito através de Deposito e ainda estará disponível no site: http:// 
www.camaraimperatriz.ma.gov.br/ e no endereço eletrônico www. 
portaldecompraspublicas.com.br - Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço. Imperatriz -  MA, 10 de setembro de 2021. Hayan- 
ne Kliscia Lima da Silva-Pregoeira.

AVISO DE RETIFICAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2021. 
A Câmara Municipal de Imperatriz -  MA, localizada Rua Simplício 
Moreira, n° 1185, Centro, Imperatriz -  MA, através da sua Pregoeira, 
instituída pela portaria n° 001/2021, de 14 de janeiro de 2021, toma 
público a retificação do aviso de Licitação do Pregão Eletrônico n° 
010/2021, publicada no Jornal o Progresso, no dia 02 de setembro de 
2021, onde se ler: 15 de setembro de 2021, leia -  se: 21 de setembro 
de 2021. Imperatriz -  MA, 08 de setembro de 2021. Hayanne Kliscia 
Lima da Silva -  Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO PRESENCIAL 
SRP N"027/2021. O Município de Anajatuba/MA, através da Prefei
tura Municipal de Anajatuba - MA, por meio do Secretário Munici
pal de Saúde, designado pelo Decreto n° 006/2021, toma público que 
realizará às 09:00h (Nove horas) do dia 27 de Setembro de 2021, na 
Sala de Reunião da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localiza
da na Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490-000, Licitação 
na Modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preços por item, 
tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual 
contratação de pessoa(s) juridica(s) para fornecimento de insumos 
odontológicos e laboratoriais para atender as necessidades da Secretaria 
de Saúde do Município de Anajatuba/MA, conforme disposições previstas 
no Edital e seus Anexos, regido pela Lei n° 10.520/2002, Decreto Municipal 
n°022/2021, Decreto Municipal n°023/2021, subsidiariamente pela Lei n° 
8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes. O Edital e 
seus Anexos estão à disposição dos interessados na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, 
localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, de 2a a 6a feira-feira, 
no horário das 08h00min às 14h00min, onde poderão ser consultados 
e retirados gratuitamente por mídia digital ou impresso. Assim como 
pelo portal da prefeitura, no endereço eletrônico: www.anajatuba. 
ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Anajatu
ba - MA, em 10 de setembro de 2021. LUIS FERNANDO COSTA 
ARAGÃO. Secretário Municipal de Saúde. Decreto n°006/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0042/201. PREGÃO ELE
TRÔNICO N° 11/2021/CPL/PMB. HOMOLOGAÇÃO. REFEREN
TE: Processo n°. 0042/2021. OBJETO: Futura e eventual contratação 
de empresa especializada para aquisição de gases medicinais (oxi
gênio) para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Bacuri/ 
MA. HOMOLOGO o procedimento licitatório na modalidade Pre-
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