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Responsável: George Raposo
E-mail: gdinamite@hotmail.com 6 GERAL

                        DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021-DPE

A Defensoria Pública do Estado do Maranhão-DPE, (UASG 453747) por meio de sua Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, torna público que realizará na forma da Lei nº 10.520/2002, Lei nº 
8.666/1993, Decreto Federal nº 10.024/2019,  Lei Complementar nº 123/2006, Lei 13.7262018 e 
demais normas pertinentes, licitação por meio do Pregão Eletrônico de nº 015/2021-DPE/MA, visando 
aquisição de materiais permanentes (longarinas de 03 lugares sem apoio de braços), para esta 
Defensoria Pública do Estado do Maranhão, nas condições e especifi cações do termo de referência 
e seus anexos que são parte integrante deste edital. Data/Hora do Certame: dia 18/08/2021 à 09:00 
horas, a ser realizado no portal Comprasnet, pelo site www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital 
se encontra à disposição dos interessados nas páginas: defensoria.ma.def.br; www.tce.ma.gov.br e
www.comprasgovernamentais.gov.br. 

São Luís, 02/agosto/2021. Comissão Permanente de Licitação-DPE.

A AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA, através de seu Pregoeiro Oficial, designado pela Portaria 

nº 28/2021 de 25 de junho de 2021, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, que tem por objeto a contratação de empresa para 

fornecimento de combustível para os veículos próprios e/ou locados da Agência Executiva 

Metropolitana, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas alterações, aplicando-se também a Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 

147/2014, Lei Estadual nº 9.529/2011 e 10.403/2015. A sessão de abertura dos envelopes ocorrerá às 

14h, do dia 18 de agosto de 2021, no auditório da Agência Executiva Metropolitana localizada na Rua 

dos Guajurus, quadra 21, casa nº 04, Calhau, São Luís/MA. O edital e seus anexos estão à disposição dos 

interessados na Comissão Setorial de Licitação - CSL/AGEM, no endereço citado acima, de segunda a 

sexta-feira, das 13h às 18h, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante a 

apresentação de pen drive, ou impresso ao custo de 01 (uma) resma de papel A4. Também está 

disponível aos interessados no site www.agem.ma.gov.br.

São Luís (MA), 03 de agosto de 2021

Thiago Vanderlei Braga

Presidente da CSL/AGEM-MA

ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA-AGEM/MA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2021 – AGEM/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 97982/2021 - AGEM/MA

A AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA, através de sua Comissão Setorial de Licitação, designada 

pela Portaria nº 27/2021 de 25 de junho de 2021, torna público que realizará licitação na modalidade 

TOMADA DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO, sob regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, 

que tem por objeto a contratação de empresa para reforma e revitalização de praça localizada no 

bairro Cohatrac III, na cidade de São Luís/MA, por meio da Agência Executiva Metropolitana 

(AGEM-MA), na forma da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações, aplicando-se também, os 

procedimentos determinados pela Lei Complementar Nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 

147, de 07 de agosto de 2014. A sessão de abertura dos envelopes ocorrerá às 14h, do dia 23 de 

agosto de 2021, no auditório da Agência Executiva Metropolitana localizada na Rua dos Guajurus, 

quadra 21, casa nº 04, Calhau, São Luís/MA. O edital e seus anexos estão à disposição dos 

interessados na Comissão Setorial de Licitação - CSL/AGEM, no endereço citado acima, de segunda a 

sexta-feira, das 13h às 18h, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante a 

apresentação de pen drive, ou impresso ao custo de 01 (uma) resma de papel A4. Também está 

disponível aos interessados no site www.agem.ma.gov.br.

São Luís (MA), 03 de agosto de 2021

Thiago Vanderlei Braga

Presidente da CSL/AGEM-MA

ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA-AGEM/MA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N° 09/2021 – AGEM/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111494/2021 - AGEM/MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021. A Prefeitura Municipal de Ica-
tu/MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interes-
sados, que fará realizar, sob a égide do Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da 
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Eletrônico, 
do tipo Menor Preço por Item, sob o Regime de fornecimento, objetivando: registro de preços para 
eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de Combustível e Gás Li-
quefeito Petróleo, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Icatu - MA, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório. ABERTURA: 19 
de agosto de 2021, às 08h00min, através da plataforma: https://licitar.digital/#home, demais infor-
mações no e-mail cplicatulicitacao@gmail.com. Icatu/MA, 02 de agosto de 2021.  Denilson Odilon 
Fonsêca Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2021 – CCL/PMB

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.045/2021
OBJETO: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar.
DATA DA ABERTURA: 19/08/2021 às 09h00min, horário de Brasília. 
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Portal CP – www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Edital e demais informações disponíveis em www.barreirinhas.ma.gov.br e www.portaldecompraspublicas.
com.br. 
Informações adicionais serão prestadas na CCL localizada, na Av. Joaquin Soeiro de Carvalho, SN - Centro, 
Barreirinhas - MA, CEP: 65.590-000 no horário de 08h00min às 12h00min de segunda a sexta-feira.

Barreirinhas (MA), 02 de agosto de 2021.
Áquilas Conceição Martins

Pregoeira CCL/PMB

AVISO DE ADIAMENTO DA LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico 036/2021
Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de aparelhos de condicionadores de ar em 
atendimento às necessidades das secretarias do município de Lago da Pedra - MA.
O PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA-MA, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o que consta do Processo nº 164/2021 –, AVISA aos interessados que a ABERTURA 
DO PREGÃO ELETRÔNICO N º 036/2021, com abertura prevista para o dia 11 de Agosto de 2021, às 
15h00min, FICA ADIADA para o dia 12 de agosto de 2021, às 09h (horário de Brasília), no portal: https://
www.licitanet.com.br/ , tendo em vista o atraso na publicação do Edital na Plataforma. O Edital poderá de 
ser obtido a partir site: https://www.licitanet.com.br/ ,  no portal do município: https://www.lagodapedra.
ma.gov.br/ , no SACOP do TCE-MA, podendo ser solicitado no e-mail: cpllagodapedra@gmail.com – Lago 
da Pedra-MA, 03 de agosto de 2021. 

Felipe Pereira Bacelar 
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO. Tomada de Preços nº 005/2021. TIPO: Empreitada Por Preço Global. OBJETO: 
contratação de empresa para prestação de serviço complementar de reforma da escola mariano campos de 
acordo com projeto básico. ABERTURA: 20/08/2021 as 14h00min. O Edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados na sala da Comissão, situada, Av. Esperança, nº 2025 – Centro – São João do Sóter – MA 
no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas) onde poderão ser consultados gratuitamente 
ou obtidos mediante a entrega de 03 (três) resmas de papel (500 folhas), tamanho A4, 210 x 297mm, 75 g/
m², ultra branco, junto ao setor de Licitação do município, referente ao custo de reprodução. Em nenhuma 
hipótese haverá atendimento aos licitantes que não atenderem as normas de saúde e os que se apresentarem 
fora do horário previsto neste aviso de licitação. 

São João do Sóter – MA, 03 de agosto de 2021

FRANCISCO HENRIQUE JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E INFRAESTRUTURA – SEMAFI

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDA E INFRAESTRUTURA – SEMAFI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE
RUA DO COMERCIO, 3- CENTRO- CACHOEIRA GRANDE

CNPJ: 01.612.624/0001-22

Aviso de licitação TOMADA DE PREÇO Nº 009/2021. A Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande/MA, 
através da Secretário Municipal de Administração torna público para conhecimento dos interessados, que fará 
realizar, sob a égide a Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores e da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei 
Complementar 147/2014, que fará realizar Licitação na modalidade Tomada de Preço sob o nº. 009/2021, 
regime de execução tipo menor preço global, tendo por objeto. Objeto: Contratação de empresa especializada 
em serviços de adequação de Estradas Vicinais em Comunidades Agrícolas do município de Cachoeira 
Grande-MA. Data da Abertura: dia 20 de agosto de 2021, às 08:00 hs, na Sala de reunião da Comissão 
Permanete de Licitação, situada na Rua do Comercio, nº 3, no Centro de Cachoeira Grande/MA, sendo 
presidida pelo Presidente da CPL desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, no horário de 08:00 às 12:00, onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta 
reais) feito, exclusivamente, através de documento de arrecadação municipal (DAM) ou gratuitamente através 
de download no seguinte site: https://transparencia.cachoeiragrande.ma.gov.br/Licitacoes, 04/08/2021, 
Acácio Abreu Pinho Filho, Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - CEP 65.850-000

CNPJ nº 06.140.818/0001-96

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 003/2021

A Prefeitura Municipal de Mirador - MA, localizada na Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 – Centro, 
comunica aos interessados que em 16/08/2021, 09:00hrs, horário local, objetivando o registro de preços para 
aquisição de medicamentos para a Atenção Básica do Município de Mirador/MA (não será permitida adesão/
carona da presente ata) por meio do sistema https://www.comprasmirador.com.br/. O presente Edital estará 
à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Mirador 
podendo ainda ser adquirido GRATUITAMENTE por meio do portal https://www.comprasmirador.com.br/ 
ou durante os dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas mediante pedido ao e-mail cplmirador2021@gmail.com.

MIRADOR (MA), 30/07/2021

Deusevan Pereira de Brito
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - CEP 65.850-000

CNPJ nº 06.140.818/0001-96

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021

O Município de Mirador, no Estado do Maranhão, comunica aos interessados que realizará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico no dia 17/08/2021, às 09:00 horas, horário local, objetivando o registro de 
Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de Medicamentos de 
Farmácia Básica, Medicamentos Hospitalares, Material de Consumo Hospitalar, Material de Consumo PSF e 
Material de Consumo Bucal, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município 
de Mirador/MA. 
 O presente Edital estará à disposição dos interessados no endereço eletrônico https://www.comprasmirador.
com.br/, podendo ainda ser gratuitamente solicitado e adquirido por meio do e-mail cplmirador2021@gmail.
com, no período de segunda-feira à sexta-feira, das 08:00h às 18:00h. 
Mirador/MA, 30 de julho de 2021. 

DEUSEVAN PEREIRA DE BRITTO
Pregoeiro

Portaria Nº 009B/2021

REAVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 018/2021. A Prefeitura Municipal de Icatu/
MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que 
fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Presencial, do tipo Menor Preço por 
Item, sob o Regime de Fornecimento, objetivando: formação de registro de preços para futura e eventual 
contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de lanches e refeições prontas, a fim de 
atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Icatu-MA. ABERTURA: 24 de agosto 
de 2021, às 08h00min, Sala de sessões da Comissão de Licitações localizada na , sendo presidida pelo 
Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde 
funciona a Comissão Permanente de Licitação, onde poderão ser consultados gratuitamente no site www.
icatu.ma.gov.br ou adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito 
exclusivamente através de documento de Arrecadação Municipal (DAM), e demais informações no e-mail 
cplicatulicitacao@gmail.com. Icatu/MA, 02 de agosto de 2021.  Denilson Odilon Fonsêca Pregoeiro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS – SINDEDUCAÇÃO, 
pessoa jurídica devidamente registrada, CNPJ 05.642.608/0001-33, com sede na cidade de São Luís, Estado do 
Maranhão, na Avenida 14, n. 46, III Conjunto da Cohab Anil, CEP 65.076-270, representada neste ato pela Presidente, 
Srª Regina Sheila Bordalo Martins, convoca os professores e professoras da rede pública municipal de São Luís - MA 
para participarem de Assembleia Geral Extraordinária Virtual a ser realizada no dia 11 de agosto de 2021, por meio 
da Plataforma de Reuniões Virtuais Google Meet  às 16h30min em 1ª convocação e a partir das 17h00min em 2ª 
convocação, com qualquer número de professores presentes, para tratar da seguinte pauta: 01 - Informes Gerais; 02 
– Encaminhamentos da Pauta de Reivindicações de 2021; 03 - Retorno Presencial das Aulas na Rede Municipal de 
São Luís; 04 - Outros Assuntos. A participação com direito a voz e/ou voto será garantida a todos e todas, conforme 
estatuto da entidade. Os professores e professoras  devem realizar sua inscrição prévia por meio do envio dos dados 
(nome completo, telefone e local de lotação) para o e-mail contato@sindeducacao.org. As deliberações tomadas nesta 
assembleia prevalecerão para todos os fins de direito, e a ela se vinculam os trabalhadores sindicalizados ou não à 
entidade sindical.

São Luís (MA), 04 de Agosto de 2021.

Torna pública a abertura de processo seletivo para 
contratação e formação de cadastro reserva para os 

seguintes cargos:

  708/21 – Instrutor (Trânsito)
710/21 – Técnico de Formação Profissional II 

711/21 – Fisioterapeuta
773/21 – Salva Vidas

804/21 – Instrutor (Informática)

Para mais informações, acesse o endereço eletrônico: 
http://www.sestsenat.org.br/vagas, durante o 

período de inscrições, que será de 
04/08 a 11/08/2021.

O processo seletivo terá as seguintes etapas: 
avaliação de conhecimentos específicos (objetiva e 

discursiva), análise documental e entrevista.

Vagão do Trem de Passageiros da 
Vale será novo atrativo turístico

O vagão integrou a frota do Trem de Passageiros da Estrada de Ferro Carajás nas décadas de 80 e 90 e agora 
servirá como local de visitação e amostras

Um vagão que circulou pela Es-
trada de Ferro Carajás durante as 
décadas de 80 e 90 foi doado pela 
empresa Vale ao Governo do Estado 
do Maranhão e passa a ser um novo 
atrativo para quem visitar o Museu 
Ferroviário, instalado na Beira-Mar, 
no centro, em São Luís.

Com 26 metros de extensão e 44 
toneladas de peso, o vagão foi insta-
lado hoje, 3, na área externa do Mu-
seu, prédio da antiga RFFSA (Rede 
Ferroviária Federal S.A.) e será to-
talmente restaurado pela minera-
dora até abrir as portas ao público, 
em dezembro.

A manobra de desembarque do 
vagão chamou atenção de quem 
passou pela avenida Beira- Mar e 
envolveu cerca de 30 colaborado-
res, equipamentos de grande por-
te, batedores e monitoramento de 
equipes de segurança do trabalho.

“O Maranhão é um dos poucos 
estados do Brasil a contar com um 
serviço de trem de passageiros re-
gular. Esse vagão, além de embele-
zar o local, ajudar a contar sobre a 
importância das ferrovias, do papel 
social que elas desempenham, so-
bretudo aqui no Maranhão, com a 
Estrada de Ferro Carajás, que cruza 
27 municípios entre o Maranhão e o 
Pará. Vê-lo exposto em um local de 
grande importância histórica para o 
estado, como é o Museu, significa dar 
continuidade à sua história, à histó-
ria dos milhares de passageiros que 
já passaram por esse vagão”, celebra 
Vanessa Tavares, relações institucio-
nais da Vale no Maranhão.

Parceria da Vale com o Mu-
seu Ferroviário

O Museu Ferroviário é uma inicia-
tiva do Governo do Estado do Mara-

nhão, por meio da Secretaria Esta-
dual de Cultura, tendo a Vale como 
patrocinadora e parceira na concep-
ção do espaço.

Situado em ponto turístico e de 
larga circulação de São Luís, o es-
paço passa a se tornar uma espécie 
de santuário da memória logística e 
ferroviária local, oferecendo ao vi-
sitante painéis sobre a antiga Rede 
Ferroviária do Maranhão, linha do 
tempo e rotas dos antigos bondes e 
ferrovias, experiências com óculos 
de realidade aumentada e outras ex-
posições interativas.

Um dos destaques é a Estrada de 
Ferro Carajás, que é reconhecida atu-
almente como uma das ferrovias mais 
seguras e eficientes do Brasil e há 
35 anos oferece às comunidades o 
serviço do Trem de Passageiros, que 
chega a transportar quase 300 mil 
pessoas por ano.


