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ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021
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° 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 21 de abril de 2021, a licitação na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço, por Item, objetivando a
Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de Controle interno,
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.

Imperatriz - MA, 07 de abril de 2021.

Hayanne f<$f©ía Lima da Silva
ígoeira

Rua Simplício M oreira, n° 1185, Centro, Im peratriz - MA
CNPJ 6 9 .5 55 .0 19 /0 00 1-09
Fone: (99) 3524-3359
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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N* 006/2021
A Câmara Municipal de Imperatriz - MA, localizada Rua Simplicio Mo
reira, n° 1185, Centro, Imperatriz - MA, através da sua Pregoeira, institu
ída 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° 002/2021, apli
cando-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 20 de abril de 2021, a
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor
Preço, por Item, objetivando a contratação de empresa especializada
para prestação de serviços terceirizados, com cessão de mão de obra
capacitada e qualificada, para a função de ASG (Auxiliar de Serviços
Gerais) e AP (Agente de Portaria), visando satisfazer da demanda da
Camara Municipal de imperatriz - MA. Este Edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados no endereço supra, de 2a 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 recohimento 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/ - Esclarecimentos adicio
nais, no mesmo endereço. Imperatriz - MA. 07 de abril de 2021. Hayanne
Kliscia Lima da SHva - Pregoeira.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N" 007/2021
A Câmara Municipal de Imperatriz - MA, localizada Rua Simplicio Mo
reira, n° 1185, Centro, Imperatriz - MA, através da sua Pregoeira, institu
ída 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° 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 14:00hs (catorze horas) do dia 20 de abril de 2021,
a lidtação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor
Preço, por Item, objetivando a Contratação de empresa especializada
para a implantação e prestação de serviços de locação de Softwares,
com acesso via intemeL que atendam legislações especificas, em espe
cial os departamentos de Contabilidade Pública. Administração de Pes
soal - Folha de Pagamento. Patrimônio, Gestão de Compras, Licitação,
Tesouraria, Controle de Processos (Protocolo), tudo em conformidade
com as especificações técnicas e serviços descritos no Termo de Refea, tudo em franco atendimento à Legislação vigente e às normativas
ribunal de Contas do Estado do Maranhão, para atendimento da
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ara Municipal de Imperatriz. com atendimento presencial, de interes
se 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 medi
ante recolhimento da importância de R$ 30,00 (trinta reais), que deverá
ser feito através de Deposito e ainda estará disponível no site: http://
w w w .cam araim peratriz.m a.gov.br/ e no endereço eletrônico
www.portaldecompraspublicas.com.br - Esclarecimentos adicionais, no
mesmo endereço. Imperatriz - MA, 07 de abril de 2021. Hayanne Kliscia
Lima da Silva - Pregoeira
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N* 008/2021

A Câmara Municipal de Imperatriz - MA, localizada Rua Simplicio Mo
reira, n° 1185, Centro, Imperatriz - MA, através da sua Pregoeira, institu
ída 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° 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 21 de abril de 2021, a
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor
Preço, por Item. objetivando a Contratação de empresa especializada
para a prestação dos serviços de Controle interno, de interesse desta
Casa Legislativa. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados no endereço supra, de 2* 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 reco
lhimento da importância de RS 30,00 (trinta reais), que deverá ser feito
através de Deposito e ainda esta rá d ispo n íve l no site : h ttp ://
w w w .cam araim peratriz.m a.gov.br/ e no endereço eletrôn ico
www.portaldecompraspublicas.com.br - Esclarecimentos adicionais, no
mesmo endereço. Imperatriz - MA. 07 de abril de 2021. Hayanne Kliscia
Lima da Silva - Pregoeira
AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA N* 001/2021
Câmara Municipal de Imperatriz - MA, focalizada Rua Simplicio
a, n° 1185, Centro, Imperatriz - MA, através da Comissão de Lici
tação, instituída pela portaria n° 001/2021, de 14 de janeiro de 2021,
toma público que, com base na Lei Federal n° Lei Federal n° 8.666/1993,
e demais normas pertinentes à espécie, realizará às 09:00hs (nove
horas) do dia 24 de maio de 2021, a licitação na modalidade Concorrên
cia. do tipo Melhor Técnica e Preço, objetivando a 'Contratação de em
presa para prestação de serviços profissionais de publicidade e propa
ganda à Câmara Municipal de Imperatriz - Maranhão", observando-se o
caráter educativo, informativo e de orientação social, de interesse da
Câmara Municipal de Imperatriz. Este Edital e seus anexos estão à dispo
sição dos interessados no endereço supra, de 2* 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.camaraim peratriz.ma.gov.br/ e no endereço eletrônico
www.portaldecompraspublicas.com.br - Esclarecimentos adicionais, no
mesmo endereço. Imperatriz - MA. 07 de abril de 2021. Hayanne Kliscia
Lima da SBva - Presidente da Comissão de Licitação

Trfn i iiln j>>h '.n.i i hualidades em termos de ganho de peso,
muâculosidade e Adaptabilidade” , destaca Paulo de Castro
Marques, proprietário da Casa Branca Agropastoril.
~ losos animais ofertados no Leilão Outono Simental
Casa Brancairao produtos do Programa de Melhoramento
ienétiç&defUasa Branca, com padrão de qualidade superior,
íonados para produçào no clima tropical, que contribu
em para a melhoria da produtividade da pecuária brasileira”,
complementa Fabiana Marques, diretora da Casa Branca
Agropastoril. (Mais informações sobre Simental Casa Bran
ca nosite www.casabrancaagropastoril.com.br ou pelos te
lefones (35) 3452-0828 e ( l 1) 2362-5350-T exto Comunica
ção Corporativa - SP).
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LIMA ROD.
limarodrigues.lima@gmail.com

Agronegócio
M anejo biológico p ersonalizado do solo
a u m en ta a p ro d u tiv id ad e e a q u alid ad e
d a p ro d u ção agrícola
O microbioma (conjunto de micro-organismos) do solo pode
melhorar a produtividkle agrícola, pois os fungos, bactérias e
outros elementos que o compõem participam da ciclagem de
nutrientes, produzem substância que promovem o crescimen
to vegetal e protegem as plantas contra o ataque de pragas,
doenças e estresse ambiental. Dessa forma, o manejo bioló
gico do solo pode elevar a produtividade tanto em plantas de
ciclo anual, como em áreas de cultivos perenes, como por
exemplo o café e eucalipto. Este aumento de produtividade
pode variar de acordo com a cultura, e é resultado da melho
ria da produçào e da qualidade final do produto, segundo da
dos da Andrios Consultoria.
Outro beneficio do equilíbrio do bioma do solo para o agricul
tor é a redução dos custos de produçào em relação à menor
necessidade de aplicação de insumos como fertilizantes e defen
sivos. Embora este microbioma seja único para cada espécie
vegetal, variando de acordo com a cultivar e fase de crescimen
to da planta, a abundância de um conjunto de espécies microbianas está associada à melhoria do desempenho vegetal.

M etag en o m a
De acordo com Marília Bixilia Sanchez, diretora científica
da DSMA Biotecnologia, o manejo do solo se inicia com uma
boa análise de seus componentes. “É essencial entendermos
a estrutura da comunidade microbiana e seu metagenoma, e
como ele é influenciado por diferentes tipos de solo, práticas
agrícolas e variedades de plantas. Dessa forma, se conhe
cermos quais espécies são benéficas e quais não trazem van
tagens para a produtividade vegetal, poderemos, por meio de
práticas agrícolas adequadas, alterar sua composição e utili
zar melhor o potencial desta microbiota para promover o cres
cimento e aumentar o rendimento dos cultivos.”(Flávia Romanelli - SP).

Leilão O utono Sim ental C asa B ranca
vende to u ro s p o r R$ 18 m il de m édia
e a tra i 28 co m p rad o res de 9 estados,
incluindo o Tocantins
Miar Velasquez

Festa 19 de abril. Comemora-se todo dia 19.
Se voce esta com algum PROBLEMA DE DIFÍCIL SOLUÇÃO e preci
sa de AJUDA URGENTE, peça esta ajuda a Santo Expedito que e o Santo
dos Negocios que precisam (te Pronta Solução e cuja Invocaçao Nunca
e Tardia.
ORAÇAO - Meu Santo Expedito das Causas Justas e Urgentes,
Socorrei-me nesta Hora de Aflição e Desespero, intercedei por mim
junto ao Nosso Senhor JESUS CRISTO! Vos que sois um Santo Guer
reiro, Vos que sois o Santo dos A flitos, Vos que sois o Santo dos
Desesperados, Vos que sois o Santo das Causas Urgentes, Protegeime, Ajudai-me, Dai-me Força, Coragem e Serenidade. Atendei ao meu
pedido: "Fazer o pedido". Ajudai-me a superar estas Horas Dif ceis,
protegei-me de todos que possam me prejudicar, Protegei a Minha
Fam lia, atendei ao meu pedido com urgência. Devolva-me a Paz e a
Tranqüilidade. Serei grato pelo resto da minha vida e levarei seu nome
a todos que tem fe. Muito Obrigado, meu Santo Expedito!
Rezar um P á Nosso, uma Ave Marra e fazer o Sinai da Cruz.
Em apadecim ento, mandei publicar e distribu um milheiro desta
oraçao, para propagar os benef cios do grande Santo Expedito. Mande
voce tombem publicar imediatamente apos o pedido.

O Brasil é um país continental, com biomas e condições
climáticas diversas, capaz de produzir diferentes alimentos
para quase um bilhão de pessoas, utilizando menos de um
terço de seu território para a produção agrícola. Para garan
tir o sucesso de suas colheitas, os produtores rurais necessi
tam de diferentes insumos em seu trabalho, como fertilizan
tes, pesticidas, herbicidas, entre outros produtos químicos e
biológicos, utilizados de acordo com a necessidade de cada
cultura e região, em quantidades necessárias e dentro de li
mites estabelecidos.
Em re u n iã o do C o m itê de A ssu n to s J u ríd ic o s
da Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG), foi
lembrado que todos os produtos utilizados devem ser aprova
dos por órgãos reguladores, que passam por rigorosos testes
de eficácia e segurança antes de serem registrados e permi
tidos para comercialização. Dada a diversidade de cadeias
agroindustriais, o país, por sua condição tropical, exerce de
manda por uma grande quantidade de aprovações de novos
produtos, além de genéricos e outras tecnologias sujeitas à
aprovação fiscal.(Mecânica Comunicação - São Paulo).

Tecnologias na p ro d u ção de soja aju d am
B rasil a se r líd er m undial,
a tirm a P resid en te d a BRANDT
Há dez anos, o Brasil produzia 75 milhões de toneladas
de soia; em 2021, a safra deve superar 134 milhões de to
neladas: aumento de quase 80% em apenas uma década.
Com esse resultado excepcional, o Brasil superou os Esta
dos Unidos, tornando-se o maior produtor global da oleagi
nosa. Para W ladimir Chaga, Presidente da BRANDT do
Brasil, essa conquista não ocorreu por caso. ‘Tem os capa
cidade técnica, variedades de sementes, excelentes condi
ções de trato cultural, insumos e nutrição melhor ou igual ao
que existe em qualquer lugar do mundo e competência”,
afirma Chaga.
“As modernas tecnologias são responsáveis pelo fantás
tico avanço da soja e de outras culturas agrícolas no Brasil”,
complementa o presidente da BRANDT do Brasil. Ele se
apoia em fatos para esta afirmação. Entre 2011 e 2011, a
produtividade da soja no país saltou 12,8%, passando de 3.115
kg/ha para 3.513 kg/ha. A área plantada cresceu 59%, atin
gindo 38,46 milhões de hectares.

T ecnologia a v a n ç a d a
O Brasil utiliza o que há de mais avançado em tecnologia
em nutrição. “A BRANDT coloca à disposição dos agriculto
res brasileiros quase 70 anos de experiência, testemunhando a
dinâmica da agricultura em mais de 60 países, projetando, va
lidando e evoluindo suas inovações, que fazem parte do mane
jo do campeão mundial de produtividade em soja o norte-ame
ricano RandyDowdy, com 213,2 sacas/ha. Com essas tecno
logias, oferecemos aos agricultores brasileiros soluções certei
ras que garantem a absorção e a translocaçào de cada compo
nente dos nossos produtos pelas plantas, atuando diretamente
na fisiologia das culturas e sendo indispensáveis na agricultura
que busca alto rendimento”, afirma C haga (Texto Comunica
ção Corporativa - SP).
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0RAÇ 0 A SANTO EXPEDITO

A bag recebe C ro p L ife p a ra avaliação
sobre o cenário legislativo dos
defensivos agrícolas no B rasil

Raça Sfmenta/ da Casa Branca Agropastori/,
de Si/vianópohs ■MG

Vinte e oito criadores de nove estados (RS, PR, SP, MG,
TO, GO, MS, PB e AL) fizeram negócios no Leilão Outono
Simental Casa Branca, de Silvianópolis (MG), nos dias 29 e
30 de março. Destaque para a valorização dos reprodutores,
com média de R$ 18.000,00. No total, foram vendidos 83 ani
mais, entre fêmeas e reprodutores Simental de alta qualidade
genética. O faturamento total foi de R$ 986.360,00.
Os investidores arremataram 18 reprodutores por R$
314.280,00, com média geral de R$ 18.000.00; 65 vacas, no
vilhas e bezerras por RS 657.080,00 (média geral de R$ 10,4
mil). Também foram comercializados pacotes de embriões
congelados.
A matriz mais valorizada foi PWM VACILAÇÃO AS,
vendida por R$ 30.600,00. O reprodutor mais valorizado foi
LGPM ZEUS, arrematado por R$ 36.000,00. Ambos foram
adquiridos pelo Haras Caparaó (Avaré, SP). O maior com
prador foi José Bauer Atayde, da Fazenda Cristo Redentor
(Araçatuba, SP), que adquiriu 21 fêmeas Simental.

C inco regiões
“O resultado do leilão comprovou a valorização da genéti
ca Simental Casa Branca por criadores de todo o país, já que
tivemos compradores das cinco regiões. Esse resultado tam
bém mostra que a raça tem forte presença nacional e é reco-

C om foco em b iosseguridade, SA N PH A R
S aúde A nim al p a rtic ip a do 21° Sim pósio
B rasil-Sul de A vicultura on-line
A SANPHAR Saúde Animal participa da 21a edição do
Simpósio Brasil-Sul de Avicultura (SBSA), no formato on
line em virtude da pandemia da C ovid-19 e estará com estande virtual, equipe em pronto-atendimento para sanar dúvidas
e apresentar as novidades aos produtores.
O foco da Empresa será a linha de biosseguridade com
produtos para controle ambiental e também com vacinas
autógenas, tem as cada vez mais relevantes em term os de
produtividade, bem-estar, segurança e saúde animal. “A
SANPHAR é parceira da avicultura, contribuindo com so
luções que ajudam a atividade a produzir mais e melhor.
Além disso, o evento já consolidado reúne diversos profis
sionais e produtores, e é um im portante palco para avan
ços, novas tecnologias e inovações no setor avícola”, diz
E v e rto n G a rd e z a n , c o o rd e n a d o r de m a rk e tin g d a
SANPHAR.
0 21° Simpósio Brasil-Sul de Avicultura foi aberto ontem
e prossegue até amanhã, 8 de abril, e, além dos estandes,
conta com a transmissão de palestras com tradução simultâ
nea para português e espanhol. (Giovanna Borielo - Sta Press
- Grupo Texto - SP).
Cuide-se. Use máscara.
Se puder, fique em casa. Vacina Sim.

D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. A
Câmara Municipal dc Imperatriz — MA, localizada Rua Simplicio
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°
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
24 de maio de 2021, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço, por Item, objetivando a Con
tratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de
Controle interno, de interesse desta Casa Legislativa. Este Edital e
seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra,
de 2a 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
R$ 30,00 (trinta reais), que deverá ser feito através de Deposito e ain
da estará disponível no site: http://www.camaraimpcratriz.ma.gov.br/
e no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br - Es
clarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Imperatriz - MA, 07
de abril de 2021. Hayanne Kliscia Lima da Silva Pregoeira.
AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA N° 001/2021. A Câ
mara Municipal de Imperatriz - MA, localizada Rua Simplicio Mo
reira, n° 1185, Centro, Imperatriz - MA, através da Comissão de Li
citação, instituída pela portaria n° 001/2021, de 14 de janeiro de 2021,
toma público que, com base na Lei Federal n° Lei Federal n“ 8.666/1993,
e demais normas pertinentes à espécie, realizará às 09:00hs (nove horas)
do dia 24 de maio de 2021, a licitação na modalidade Concorrência, do
tipo Melhor Técnica e Preço, objetivando a “Contratação dc empresa
para prestação de serviços profissionais de publicidade c propaganda à
Câmara Municipal de Imperatriz —Maranhão", observando-se o caráter
educativo, informativo e de orientação social, de interesse da Câmara
Municipal de Imperatriz. 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 reco
lhimento 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.bi/ e no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br - Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço.
Imperatriz - MA, 07 dc abril de 2021. Hayanne Kliscia Lima da Silva
Presidente da Comissão de Licitação.

C Â M A R A M UNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS - MA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELE
TRÔNICO N* 002/2021 A CÂMARA MUNICIPAL POÇÃO DE
PEDRAS, Estado do Maranhão, avisa aos interessados que o Pregão
Eletrônico n° 002 '2021, com abertura prevista para o dia 30/03/2021
às 08:20 horas, FICA ADIADO para o dia 20 de abril às 08:20horas.
Informações complementares, no e-mail: camaranpfehotmail.com.
Poção de Pedras (MA), 31 de março de 2021. Maria Lcticia Borges
Leite. Presidente CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
DO M ARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.°
10/2021.A Prefeitura Municipal de Altamira do Maranhào-MA, toma
público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 19
de abril de 2021 às 08:30 horas, licitação na modalidade Pregão Ele
trônico n.° 10/2021, objetivando o registro de preços para eventual e
futura aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar. O Edi
tal pode ser consultado na Comissão Permanente de Licitação, Praça
da Matriz, n° 01 - Centro - Altamira do Maranhão-MA, em dias úteis
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de 2a
feira, nosjiórários das 08:00 às 12:00h ou poderá ser obtido
através dcT~3ÍTé https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.
zul: site da prefeitura e https://www.licitanet.com.br/. Informações
pelo e-mail: cpl.altamira@outlook.com. Altamira do Maranhão-MA,
3 1 de março de 2021. José Mariano Muniz Neto Pregoeíro.

PREFEITURA MUNICIPAL DF. ALTO ALEGRE DO
PINDARÉ - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. RDC ELETRÔNICO N° 001/2021 CPL/PMAAP. PROC. ADM. N". 079/2021. O MUNICÍPIO DE
ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA toma público que fará realizar
no dia 04/05/2021 às 09:00h licitação por RDC ELETRÔNICO do
tipo MF.NOR PREÇO, modo dc disputa ABERTA, pelo Regime de
Contratação EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, com funda
mento legal no inciso IV e § 1° do Art. Io, da Lei n° 12.462 de 04
de agosto de 2011, visando a seleção e Contratação de Empresa
Especializada em Serviços Técnicos de Engenharia para recu
peração e manutenção de estradas vicinais em diversos povoados
no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA, cuja caracterização e
abrangência estão descritas no Edital e seus anexos. O RDC Eletrôni
co será realizado em sessão pública, via Internet, mediante condições
de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.
Local: Portal de Compras do Governo Federal - www.comprasgovemamentais.gov.br - UASG - 980108. Recebimento das propostas:
A partir da publicação do aviso de edital. O edital encontra-se dis
ponível no site www.CHm prasgovem am entais.gov.br. Alto Alegre do
Pindaré (MA), 31 de Março de 2021.Francival Veloso Fernandes
Presidente da CPL/P.V1AAP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA
EXTRATO DE ANULAÇÃO. AVISO DE ANULAÇÃO DE LICI
TAÇÃO. Pregão Eletrônico N° 12/2021. Através de sua Comissão de
Licitação, no uso de suas atribuições legais, toma público para conheci
mento dos interessados, a ANULAÇÃO da licitação divulgada através
do edital de Pregão Eletrônico N.° 12/2021, tendo por objeto o Registro
de Preços para futura e eventual contratação de empresa para forneci
mento de uniformes, fardamentos e lençóis, visando atender a grande
demanda das secretarias do município de Balsas-MA. Balsas - MA, 05
dc abril dc 2021. Ana Maria Cabral Bcmardes - Secretária Executiva.
AVISO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS. A Comissão Permanente
de Licitação - CPL, do Município dc Balsas - MA, avisa aos interes
sados que realizará na sede da Prefeitura Municipal situada na Praça
Professor Joca Rego. 121, Centro. C. E. P.: 65.800-000. Balsas - MA.
Licitação Pública na modalidade abaixo discriminada na forma da
Lei Federal n° 8666/93 e suas alterações posteriores, e Lei Comple
mentar n° 123/2006, e demais normas pertinentes à espécie. O Edital
e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra,
de 2a a 6“ feira, no horário das 08:00 às 13:00 horas, onde poderá ser
consultado e adquirido gratuitamente, conforme especificações abai
xo. Qualquer informação poderá ser obtida no endereço acima, no
portal da transparência site: https://balsas.ma.gov.br , pelo telefone
(0 ** 9 9 ) 3 5 4 1 2197, ramal 215 ou c-mail: cplbalsas2017iaigmail.com.
TOMADA DE PREÇOS
N°03/2021

Data/Hora de Abertura
26/04/2021 - 08h30min.
Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma e re
vitalização da Praça da Matriz, no município de Balsas /MA, Con
vênio n° 887418/2019 entre o Ministéio do Turismo e a Prefeitura
Municipal de Balsas - MA..
Balsas - MA, 05 de abril de 2021. Ana Maria Cabral Bemardes —
Presidente da CPL.
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CERTIFICADO DiGITALMENTE
E COM CARIMBO DE TEM PO

LEGISLATIVO

Hayanne Kliscia Lima da Silva
AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA N° 0 0 1 /2 0 2 1

A C âm ara M unicipal de Im p eratriz - MA, localizada Rua
Simplício Moreira, n" 1185, Centro, Imperatriz - MA, através da
Comissão de Licitação, instituída pela portaria n° 001/2021, de
14 de jan eiro de 2021, to rn a público que, com base na Lei
F ed eral n° Lei F ed eral n a 8 .666/1993, e dem ais norm as
pertinentes à espécie, realizará às 09:00hs (nove horas) do dia
24 de maio de 2021, a licitação na modalidade Concorrência, do
tipo M elhor Técnica e Preço, objetivando a "C ontratação de
em p re sa p a ra p r e s ta ç ã o de se rv iç o s p ro fissio n a is de
publicidade e propaganda à Câmara Municipal de Im peratriz Maranhão", observando-se o caráter educativo, informativo e de
o rien tação social, de in te re s s e da C âm ara M unicipal de
Im peratriz. 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 gratuitam ente ou
P b tid o s m ediante recolhim ento da im portância de R$ 30,00
(trinta reais), que deverá se r feito através de Deposito e ainda
estará
disponível
no
site:
h ttp ://w w w .cam araim p eratriz.m a.g o v .b r/ e no endereço
e le trô n ic o
w w w .p o rta ld e c o m p ra s p u b lic a s .c o m .b r
Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço.
Imperatriz - MA, 07 de abril de 2021.
Hayanne Kliscia Lima da Silva
P r e s id e n te d a C o m issã o d e L ic ita ç ã o

Publicado por: HAYANNE KLISCIA LIMA DA SILVA
Código identificador: cd96e90d!479f0206cc97946dbf0f400

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°
0 0 6 /2 0 2 1

C âm ara M unicipal de Im p eratriz - MA, localizada Rua
^m m plício Moreira, n° 1185, Centro, Imperatriz - MA, através da
sua Pregoeira, instituída pela p ortaria n° 001/2021, de 14 de
janeiro de 2021, tom a público que, com base na Lei Federal n°
1 0 .5 2 0 /2 0 0 2 , R eso lu ção n° 0 0 2 /2 0 2 1 , a p lic a n d o -se ,
s u b sid ia ria m e n te , no q u e c o u b e re m , a Lei F e d e ra l n fi
8.666/1993, a Lei Complementar n® 123/2006 e demais normas
pertinentes à espécie, realizará às 09:00hs (nove horas) do dia
20 de abril de 2021, a licitação na m odalidade PREGÃO, na
fo rm a ELETRÔNICA, do tip o M en o r P reço , p o r Item ,
objetivando a co n tratação de em presa especializada para
prestação de serviços terceirizados, com cessão de mão de obra
capacitada e qualificada, p a ra a função de ASG (Auxiliar de
Serviços Gerais) e AP (Agente de Portaria), visando satisfazer
da dem anda da Cam ara M unicipal de im peratriz - MA. 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
h o ras e trin ta m inutos) ás 13:30hs (tre z e h o ra s e trin ta
m inutos), onde poderão s e r consultados g ratu itam en te ou
obtidos m ediante recolhim ento da im portância de R$ 30,00
(trinta reais), que deverá ser feito através de Deposito e ainda
estará
disponível
no
site:
http://w w w .cam araim peratriz.m a.gov.br/ - Esclarecim entos
adicionais, no mesmo endereço.

â,

CERTIFICADO DIGITALMENTE
E COM CARIMBO DE TEM PO

P r e g o e ir a

Publicado por: HAYANNE KLISCIA LIMA DA SILVA
Código identificador: 706f6be7391ad3b7555c8c6f9576e9b2

AVISO DE LICITAÇAO PREGÃO ELETRONICO N°
0 0 7 /2 0 2 1

A C âm ara M unicipal de Im p eratriz - 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, tom a público que, com base na Lei Federal n°
1 0 .5 2 0 /2 0 0 2 , R e so lu ção n Q 0 0 2 /2 0 2 1 , a p lic a n d o -se ,
s u b sid ia ria m e n te , no que co u b e rem , a Lei F e d e ra l n Q
8.666/1993, a Lei Complementar ns 123/2006 e demais normas
pertinentes à espécie, realizará às 14:00hs (catorze horas) do
dia 20 de abril de 2021, a licitação na modalidade PREGÃO, na
form a ELETRÔNICA, do tip o M en o r P re ço , p o r Item ,
objetivando a C ontratação de em presa especializada para a
implantação e prestação de serviços de locação de Softwares,
com acesso via internet, que atendam legislações específicas,
em especial os d ep artam en to s de C ontabilidade Pública,
Administração de Pessoal - Folha de Pagamento, Patrimônio,
G estão de C om pras, Licitação, T e so u raria, C ontrole de
P ro ce sso s (P rotocolo), tu d o em con fo rm id ad e com as
especificações técnicas e serviços descrito s no Termo de
Referência, tudo em franco atendimento à Legislação vigente e
às normativas do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão,
p ara atendim ento da Câm ara Municipal de Im peratriz , com
atendim ento presencial, 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
m inutos), onde poderão se r consultados gratu itam en te ou
obtidos m ediante recolhim ento da im portância de R$ 30,00
(trinta reais), que deverá ser feito através de Deposito e ainda
estará
disponível
no
site:
h ttp ://w w w .cam araim peratriz.m a.gov.br/ e no endereço
e le trô n ic o
w w w .p o rta ld e c o m p ra s p u b lic a s .c o m .b r
Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço.
Imperatriz - MA, 07 de abril de 2021.
Hayanne Kliscia Lima da Silva
P r e g o e ir a

Publicado por: HAYANNE KLISCIA LIMA DA SILVA
Código identificador: 498fee7e90b0fe53f622b7f83ea212e6

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°
0 0 8 /2 0 2 1

A C âm ara M unicipal de Im p eratriz - 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, tom a público que, com base na Lei Federal n°
1 0 .5 2 0 /2 0 0 2 , R eso lu ção n Q 0 0 2 /2 0 2 1 , a p lic a n d o -se ,
s u b sid ia ria m e n te , no que co u b erem , a Lei F e d e ra l n e

□ apoiam
DIARIO O F IC IA L ,

21 de abril de 2021; a licitação na m odalidade PREGÃO, na
fo rm a ELETRÔNICA, do tip o M en o r P reço , p o r Item ,
objetivando a C ontratação de em presa especializada para a
prestação dos serviços de Controle interno, 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 trin ta m inutos) ás 13:30hs (treze
h o ras e trin ta m inutos), onde p o d e rã o s e r co n su ltad o s
g r a tu ita m e n te ou o b tid o s m e d ia n te re c o lh im e n to da
im portância de R$ 30,00 (trin ta reais), que deverá se r feito

â

,
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LEGISLATIVO

lite :
h ttp ://w w w .cam araim peratriz.m a.gov.br/ e no endereço
e le trô n ic o
w w w .p o rta ld e c o m p ra s p u b lic a s .c o m .b r
Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Imperatriz MA, 07 de ab ril de 2021. H ayanne Kliscia Lima da Silva P r e g p e ir a

Publicado por: HAYANNE KLISCIA LIMA DA SILVA
Código identificador: fcecf3e6119d757871 eb8ccb24fc39f5
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