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para assumir o outro cargo público. An. 3'- Esta portaria

entra em vigor na data de sua publicação nos placares da

Prefeitura Municipal de lmperatriz. Art. 4o - Revogam-se as

disposições em contrário. GABINETE DO PREFEITO

MUNICIPAL DE IMPERATRIZ. ESTADO DO

MARANHÂO. EM 12 DE ABRIL DE 2022. 169" ANO

DA FUNDAÇÂO DE IMPERATRIZ FRANCISCO DE

ASSIS ANDRADE RAMOS Prcfcito de Impcratriz

Publicado por: PAULO HENRIQUE ROCHA SILVA
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AVISO DE CONCORRÊNCIA

SERF

De oÍdem do Excelentissimo Senhor Seçretário de

Regularização Fundiária Urbana do Municipio de

lmperatriz, JEFFERSON CARDOSO DE SALES, e em

cumprimento ao disposto do art. 48, §l' da Lei

Complementar n" 005/2015, que dispõe sobre a

Consolidação da Politica de Regularização Fundiária

Urbana no Municipio dc lmperatriz, faz saber a todos quc

tomarem conhecimento do presente Edital, que tramita no

Departamento de Emissão de Título da referida Secretaria,

para fins de tihrlaçào de imóvel urbano, o PROCESSO

0038/2019, tendo como Requerente FERNANDA SILVA

SANTOS, que reivindica o Título Definitivo do imóvel,

com a seguinte descrição: Área de: 320.00m'(trezentos e

vinle metros quadrados): frente para Rua Tiradentes, n'
LOTE 13, bairro lmigrantes, medindo 10.00m (dez metros);

lateral direita confrontando-se com Lote 14. medindo

32.00nr (trinta e dois metros); lateral esquerda confrontando-

se com Lotes 12, medindo 32.00m (trinta e dois metros);

fundo confrontando-se com Lotes 10, medindo 10.00m (dez

metros). O presente edital será publicado por duas vezes

consecutivas e os interessados terâo o prazo de l0 (dez)

dias. a contar da última publicação, para apresentar

impugnação. Decorrido o lapso temporal, dá-se segmento

ao feito, para a consequente expediçâo do Título Dcfinitivo

em favor do(a) Requerente. Publique-se. Registre-se.

Cumpra-se. Imperatriz- MA, l9 de Abril de 2022.

Publicâdo por: JEISON MINEIRO

Códi8o identiÍicador: isi I !bxnj m20220420160434

EDITAL PUBLICO DE CITAÇAO N'003512022 -

SERF

De ordcm do Excelentíssimo Senhor Secretário de

Regularizaçâo Fundiária Urbana do Município de

Impcrarriz, JEFFERSON CARDOSO DE SALES, e em

cumprimento ao disposto do art. 48, §l' da Lej

Complementar n' 005/2015, que dispõe sobre a

Consolidação da Politica de Regularização Fundiária

Urbana no Município de lmperatriz, faz saber a todos que

tomarem conhecimento do presente Edital, que tramita no

Departamento de Emissào de Titulo da referida Secretaria,

para fins de titulação de imóvel urbano, o PROCESSO

0410/2019, tendo como Requerente INES DE SOUSA, que

rcrvrndieu o Iitulo Dclirritivo do inróvel, conr a seguinte

descrição: Área de:202.95m, (duzentos e dois metros e

noventa e cinco centímetros quadrados); flente para Rua

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N" OO3/2022

A Comissào Permanente de Licitação infonna aos

panicipantes da coNCoRRÊNCIA PUBLICA N"

00312022 - CPL, que a empresa CONSTRUMASTER

CONSTRUÇÔES E LOCAÇÀO DE MÁQUINAS LTDA.

apresentou recurso cabivel, estando disponivel nos autos

aos licitantes. Com escora na Lei 8.666/93, a CPL

DETERMINOU a suspensâo da sessão de abertura e

julgamento das propostas de preços marcada para o dia 26

de abril de 2022 às 09:00h para análise do recurso

supracitado, e com base no § 3'do aí. l09daLei8.666/93,
a CPL abre o prazo legal para que a outra concorrente do

certame, em querendo, apresente contrarrazões de recurso

v que julgarem cabíveis. OBJETO: Contratação evcntual e

futura de empresa especializada para execução dos Serviços

de InfÍaestrutura Urbana no municipio de Imperatriz - MA,
conforme as condiçõcs estabelecidas neste Edital, Projeto

Básico e Planilha Orçamentária eÍt anexo. Francisco Sena

Leal Presidente da CPL.

Publicado por: MARIA VARINA N,IATOS SOUSA

Código identifi cador: 44xrjhqxwl 220220420) 3043 l

LDII,\L

EDrrAt, pÚBl-tco DE ctTAÇÀO N" 0036/2022 -

Assinado Eletronicamente com cerlificado pâdrào lcp-Brasil e cãÍimbo de Tempo, em conÍormidade com a
Medid, Provisória I'lo 2.200.2, de 2001, garantindo autenticidade, validade ju ridica e integridade.

rL
-a

COMISSAO PERMANENTE DE
LICITAÇÂO - CPL

SECRETARIA DE REGULAÇÃO
FUNDIÁRIA - SERF

Página 4/6

Usuário
Realce

Usuário
Realce

Usuário
Realce

Usuário
Realce



l)t.ililo Ol.'tCI.\l- t)-\ L \tiO. seçao r t55N 1677-7069 Ne 76, se8undàíeÍa, 25 de abaL de 2022

FUNERÁRros paRA uso DA sEcÂETAÂra MUNrcpat DÊ assrsIÊNcra socral oÉ
ESTREITO'MA, local da se$ão a te$ão públca eletrônrcã 3e lniciará no dia
05/0s/2022 às 03:10 hora, alíavê5 do 5ite ww ricitanel (om.br O ed rôl e !eu, aneros

d(po5 çao do5 lnl.r6sàdo5 no e.d.reço eletíô.ro
ww..strêrtô hâ.gov.br e na !.à d. com !§ào ter6.nê.rê dê Lr.,lâçôpr dà Pr€l€irurã
Muôicipa, Jtuadâ na Aven,d. Chco Brilo, ne 902, Centío, tnÍeno, poderdo ler
contultàdo ou ãdqundo rr.tutàmente no horário dê 08:00 as 14:00 hoÍat, oú
ôedrante recorhrhenro dê râxâ aos.oÍres plblrco! nô valor dê RS t0,00 (cnquentâ
Àeâis) âÍàvés do DAM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

REF,: PTOCE§§O 
^I 6053/2021 . PARÍES: O MUNICIPIO OE 6NÂJAÚ.MA, AÍRÂVÉS DA

pREFÊrÍuBA MUNtcrpÂL DE GRA]aú-MA E Á EMpREsÂ s oE oLrvErRA cHAvEs - MÉ,
intcrira no CNPI sob o.e 05 7t7 618/0001-14. OBIETOT ContÍatação dê êmprêsa para
execuçào d! íêiorna ê modêrnizaçio do &tádio Municipól de Futebol de Grajãú - MÂ, em
con'ormrdôdê con o Co.t'aro de Repasse N' 902771/2010 Op 107?690.52
C.ÂIXÀ/GlGOv/SL . Ml\lSlÉR O 0À CroÂDAlrlÂ. vÂtOR 6.OBÂ.. RS 753 50r,81 heletp"los
e cinqLenlà € orto mrl, qurrenlo\ o,'enlá e L- (enl.von.DoTÂçâO
or(ÁMtNrÁR'a: 15 d5l 0064 ll2Joooo Rtrof,MÂ E ÂMptúcÁo 0E CÁMpos 0É
FUÍEBOL a/l.90 51.@ - Obras ê iníâlÀções PiAZO 0a VT6ENCTA: 12 (dore) mêses a conrar
dô assrnatúra do conlraro - 8A5E LÉGAL: Lei .! 10.520/2002, na Le n. 8.666/1993

Àvrso Dr aDruorcÁçÀo Ne 23/2022/cpr
toMÂoa 0E PnÉços Ne 13/202r

Procê*ô ât 6051/2021
OBIÉIO: Conrr.r.çÀo dê empr€r. pãra er€.!ção dà Íeíormà e óodêrnizâção do

Eetádro Monicipál dê Futebol d. Grâlâú . MÀ, em cônformidade .oh o Conráro de
8epá*e N'902771/2020 OP 1072690 52 CÀ|Xa/GIGOV/SL - MTNISTEÂlO DA CIDAoANIÂ.
AMPARO TEGAL: Lei Federal nc 8.666/1993 e demâi! noÍmas apli.âdas à €!péciê. PnAZO
oE ExEcUçÃO coifomê Edi!â|. O Prêtidênrê dâ CPL da P.êleitura Municipâl de Grâiaú, no
uso dâ5 aÍibuiçôêr que lhes rão coníeridls pela lei têde.al ie 8.666/1993 apót a
cla$iíicaçâo e habililação das iicitantês pa.ticipantês da IOMAoA DÉ PREçO ne, 013/2021,
resolvê AO]UüCAR o objêto àcimà êspeciÍicedo côm a êmpreç: S. 0t OLIVEIRÀ CHAVÉs .

ME, cNPr 05.757.618/00o1-1a. $ràbêlecida à Rodovia MA 006, Ne 01, (M 01, bànro
Erpoàg.a, Grajaú/MA coô valor Globàl de fis 758 t08,81 l3erecentos e . nquenta e oro
mil, qoinhentos ê oito .eàis e ortenlã e !m .entàv4).

Gralàü.MA 25 de 'naÍo de 2022
THOMAS EDSON DE ARÂIJ]O E S TVÁ JUN1OR

Prerde.te dà CPL

avlso Dt HoMoLoGÀçtro
TOMÂDÂ DE PitçOs No 13/2021

Prôcessô ôr 6053/2021.
OBIETO: Connâtâç5o de eúpresâ para ere.ução da reíorma € hodeh rãçâo do

Êíádio Mu.icipál de Futebol d€ Grâiaú - MA, em contormidade com o Contíato de
Âepàlrê N'9O2771/2O2O.OP 107269G52 aÁrXÁ/6rGOV/51- MrNrSÍÉRrO OÁ C|OÁOÁNrÂ
HonoloSo o pro.edimenro ictàróno na modalrd.dê Iomad. de Píeços n e 011/2021, em
Íâvor dâ €ópresô: 5. DE OLrv€lâÂ CHÂVE5 - MÉ, rntcrita no CNPJ sob o no
0s.757.618/0001'14, estab€lecidà à MA 006, r,rí 01, KM 01, b.Íro Érpoàsra,6rajâü/MA,
pêlo vàlor,lôbál R§ 758 508,81 (r.lecentos e cinqu..ia e oiro m l, quinhenlor e oito re.ie
e oitenta ê um ceôtâvos).P/odura sêu, eleitos jurldcos.

RONIISON 5 LVÁ 5OARF'

PREEEIÍURA MUNIcIPAL DE GRAJAÚ

ÊXTÂÂTO OÊ COi{ÍRÁÍO r,re s6l2022

TXTRA'O DE CONTRATO

corcoRRltJaÁ n! 3/202t - cPL

Á CoF,riáo Pe,nrn.nte oê -'('td(áo '^ro.ma aos pa{ ('p.nre! dá
(oNcoqRÊ\crÂ PÚ8ucá Nr oo)/202) co-, qJê à empresa (oNSTquMAsTaR

coNsrRUçÔES E LOca(,ÃO DE MÁQUINAS rÍoa, àpresento! rêcurso cablvel, eetândo
dúponivêl nor à!lo3 âos lictanles. Com escora na Lei 8.666/91, a CPL DtÍEiMINOU a

slspe.lão da res!ão de ibeíturà ejulSaoento da5 propo5lat de preçor ma.cada pa.a o dià
26 dê abrilde 2022 à! 09r00h oâíâ análise do recuBo eupràcitado, e com base no § 3r do
â.1. 109 dà l€i 8666/93, a Cpt.bÍc o praro legal gara que a outra concoíenle do
ceíamê, em quêrendo, apresênle contróÍa.ôe5 de r.cuRo quejulSarem <abiveie. osJETo
Cõntrãtação .v.ntu.t € tulurà d. .mpr.sâ êspeciali:àdâ pê6 execução dos sêtuiços de
lnÍraesÍutlra Llrbãna no municipio d. lmp.ràlrir MA, coníorme .5 cóndiçóes
eíabelecidâs nêíê Edital, P.ojero 8á§ico e Plaôrlha OrÇemeôtáià em eôexo

FRÀi.ICI5CO SENÁ LEAL
P.esidêntê da comirsão

pREFETTURA MUNrcrpAL DE TGARApÉ Do MEto

RESULTAOO OE HÁBILITAçÃO
ÍoMADA 0É PiEçOS Nr 3/2022

A comissão Especlalde Licitação da cidade de lSarapé dô Meo Mâ, desig.ada
pêlá Ponaria n' 2812022, torna Dúblicô, parâ conheciÍn€nto dG ichantes e dê qlem ma s
possa inte/esear, coniorme eit.beecido n. 1! A1à d. Abêrtura e lulgane.lo e coníorme
c.r€ros estabêl..idos.o Edrtàl de Iorâdâ dê Pr.ços fr 003/2022 (conr.arôção de
êmpresa elpe.l.lràdâ.. erê.uçaô de óbrâ dê const/ução do Mercado Muncipà no
Mundpio de ltar.pé do Meio MA), cheSou re eo sêSuinle resultado: A efipreta
G€lvrsON EaRBOsa DOs SÂNTOS LÍDA, nào apr6enrou a dêmo^st.àção conlábil (DRÉ)

eÍigid. poÍ Le, que comprova a siluaçro Íinaôcenô da empresa, conÍorme erige o hem 6,
súbúem 63, âlin.â a) do Edital .c 003/2022, tàmbém, náo ap.es.ôtou. Prôva dê
Reguleridâde pe.ante a Farenda Monicipal, relôtivoi ao tributo l55QN, conío.me exiSe o
ftem 6, §L]bitem 6.2, ãlÍn€a f) do Edilal ne 003/2022. Além disso, não âpretentoLr a
oe(laracão Formàl a§ei.ada ,elo re3ponsável lee.l, como lamb€m pêlo p.ofirsional
indicàdo, conlo.me êige o Llem 6, iubnem 6.4. alineâ €) do Edital ne 003/2022, têndo
à$im, consid.r.da INABIUTADÂi A eúpÍet. E O LTSSA Elnt0 ap.esentou Àleíàdo êm
nome do ÂesDonsável Téolco, õcomD.nhâdo da retpccli% Ce.tidão dê Acêryo lécnico.
CAT, @mprova.do a retponsabild.de lé.nica por obí. con caÍacteristicas oIVEiGENTE ao
objero da liorôçio, lo8o, .âo cohp.ovo! a .ptidão pôra delempe.ho de alivid.de
pertinente e compativêlêm caracteÍislcas com o obteto derta llcitação (lõ(Eo lr, § 1o do
art. lo da Lei têdeÍal 8.666/93), conÍo.me eí8e o tem 6, subitem 6,4, allnea l), slb âllnea
í.r) do Edital ne 003/2022, sendô assim, consideràda INABILITÂDAj A empre5a A Q SILVA

LÍOÂ.presenrou documenração conforôê exieida no Edlal, bem como à Lei 8.666/91,
,.ndo ásifr, contid.Íàdã HÂBlLllADÂ Halendo inlenção dê lnt.rpo5içào dê rê.uBo co^ta
o Âesurtâdo, a nteret5ada deve.á maõiÍestàÊte ã retpeilo, â coôtâr da darê da p!hhcaçâo
dêsre .esultado, no prazo de 05 kinco) dEs úteú, conÍoÍhe e§tãbelece o anrSo 109 da Le

8 666/93. Os auior do procesio permanecerão com lielâ íranqúeada 3ô, inlêretsados, .o
endereço e horários previslor no Editàl lsarapé do Meio Má, 19 de àbril de 2022.

PAÍRÍC a oa stLVA cRlz
Presidente de comhtão Especial de Lictãçâo-cEl

RAIMIJNDO NONAIO SOARES

ÂNÍôNra !úcrÁ Dos saNTos ouvÉrRÂ

(Âo GEfrsoN BÂRBOsÂ SrtVÀ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM

EXÍiATO OE TEiMO ADIIIVO

ExÍRÂTo Do tc raRMo ÁDrrvo DE pnÂzo ao coNÍRAÍo oa Drsptr,lsa o€ LCITAçÃo Nc
026/2021, oRIUNDO DO PÂocEssO aDMINISIBAÍlvO No 062/2021, PÂflÍÉSi Município de
Itapecúrú Mirim - MA e Maria das Graças tariãs de le5us. OBIEIO: ÂdllNo dê prazo âo
.ontrato de lo.ação do imóvêl stúado Âua 08, lote 04, qo.drã 06, Àviaçao, llapecuru'
Mirlm/MA, onde íunclo.! a Uss t.lipe Lauand 0AÍÂ 0Â asslNATURÀr 25 de íê!êrêno de
2022. vlcÊNoa oo ÍERMo ÂDrrrvo: 12 {doze) mêrêt, pâssândo á vr8orâr no dra
A1/0a/&72, l^dô^da .ú 28/021202),8aS€ LICÁL L€rs ,ede.âie nr 8 666/93 e nc
8.24511991 02. POO€R EXECITVO] UNIDADE ORçÀM€NTÁRIA: 13. TUNOO MUNI'IPAL DE

SAúDE; pÂolEro/AÍvrDÀD€i ta L21, oo24 7.0i5- MANUTEIçÀo E ruNcroltÂMENro o
FUNoO MUNCIPAI 0f SAUôfj EIEMÉNTO 0E oESPESA 1.3.90.36.00- OIJTROS 5ERVIçOs
PÊSsOA FISCIj FONTE 0E RECIR5O: 1500100200 RECETA 0E MPOSTOS I TRÂNSF.

SAÚDE. Â55rNÂÍUÂaS: P/ CONÍAÂTANÍE: Analira de lesls Caíro Foôr€c!/sec.etárià
Municipal de s.úde. P/ CO{TRÂÍAoOI Mari. dãs Grãçàs tôna5 de Jerlt ltàpecuru MÍim
(MÂ), 25 dê lÊvêreno de 2022.

PR€FEIÍURA MUNICIPAT OE NOVA IORQUE

Âvtso DE t"tcttaçÁo
PRrGÃo E[ErRôNtco tRP r ttl2022

aoN€ IaIJANAaDUAnTE

PREFEITURA MUNICIPA! D€ PAçO DO I.UMIAR

^vtso 
Dt 

^rrruot(ÂçÃooraMAoa púBUc N, t/202a

A Secretarià de Educação da Prêíertura M!.i. pal de Paço do tum ar, É«ado
do Maranhão, alravés dã Presidênlê da Comissào Técnica iôfrâ-âst óàda, ôo lso de
rLdr aü,bu'çõesreSaú co1Íerdar, co^sdeÍàndo o .teúo reor dos,Llos do p.o.€rso
admrlisr'.r,vo .t llrtt/2021,9!e oêL or,em à CHÂMÂDA PúBL|CÁ \r 0O1/2022.
objetivaôdo aqú6iç5o de gên.,oe alimêniícior da âsÍicult!ra Íám(àr e do
emp.eendedor lõmiliêr rural, pàra .têndimento do Pro8râ.n. Nàcional de A rme.racão
E colar . PNA[, de lnterê$ê da S8CRETAnIÀ MUr{lClPAL DE EoIJCÂçÃO DE PÂçO OO
LUMIAR/MA. conrideraído o drsposto no art. 11l dã Lêi .t 11.947 e Rêloruçào do

6raraú . MÂ, 29 de '.4o dê 201?
MERCIÁL LIMÂ DE ARNUOA

P.êíeito

PREFEITURA MÚNICIPAL DE ICÀTU

Proces5o Ádôinistrauvo n, 192/2022, ÍOMADA 0E PREçO N.c 001/2022, CONTRAIO
ADMINISTRÂTIVO N0 001.2022.192.2022. paRT€S: sê.rêtàÍià Mun crpâl dê Admin sÍeçeô,
nêttê àto, rep/es€nlada por, .ravzon Íore5 Chaves, doravanre denominâdo(.)
CONÍnAÍANÍa e, d6 ourro l.do, à emprela BÂRA CONSÍRUçÕEs ErREtl, inrcrnà no
CNPI/MF 3ob o número 09.439.967/0001'49, Ioc.h.do a Â!en'dà Mâeíro loão
Nuô6/Av.nidâ aôã l.nse., Pâvtô.nro 07, ÍoÍe -N 519, B.nro ' pô.ra da oâreÉ, ctP
65.077.355, sao Luis - MÁ. BAS€ LEGAL: Lei Fed€râl nc 8.666, dê 21 dê runho de 1993 e a
Lei aederâl 10520 de 17 de illho de 2002. OBJEIO converaçâo de pesoa jurídica
especialü.dà paÍa co.rlr!ção de p.aças públicas nos povoâdor MOINHO e MATA no
mu.i<lpio de lcato . MÁ, co6vênio 006/2015 - 5ECl0 VALOqi FS 206,557,34 {du.entot e
\pr mrl. qL,nhc.lo! e clquêrtâ e lere reaE.l'rta e qudl.o cê_róvo, PRÀ.IOS até 90
trovenraldrâ3. DOIA(ÃO OqCAMLNIÁRIA. un'dade.S«rêràaà oe Ob,ãs.l^frã E(rutura
Atividade 15.451.0161,1009.0000 consrrução e nesralràção de Prâçar, Lo8r.doüroe
públi.os Nalur€:à 4.4.90S1 Obías e hstâ|.çõet Subtlêhêntor' 9r Obrat €n
Ândamenro tonte de RêcúBo 01 24.5s. rc.ru/MA, 1l d. ÀbÍil de 2022.

ToMADA OE PRIçO5 N! 1/2022

lcaru/MA, 20 dê abril dc 2022.

o!NItsoN oDrLoN toNsÊca

Prerdenre dà Comisrlo

Á Píeíeitlrã Mú^icipel dê Icatu/MA, àvés da Coôi$âo Pêrná.ênr€ dê

lictaÇão rornâ público pâr. conhecimenro dG inrêrêstadoe, a CONTTNIJAçÀO OA TP

001.2022, ap..s..ração d. novot docomenlo! dê habrl.tação escoimôdo5 ot se!s vi.rot,
e69.er.r cr.de.ciadas:r-Ri Ai!êsorlà e Emprê.ndrmÊntos, cNPr 37.382.431/0001701

2. B.râ Coneuu9Õêe tireli, CNPI 09.419.96710001.40, sob a égidê dà L€i 8.666/93 e

tuas altê.âçôes posreriore5, Llctâção na modalLdadê Tomada de Pr.ços, do tipo menor
pr.ço tlob.l, tob o Rêgim. dê emprêitadâ po. pr.ço Blobã|, obj.iiva.do: .ont.atação
de p43oa juridicà eip.ci.lt.dà p.r. reali!àção dê Pavim.nreçào êm blocos

rnteí.avâdor no murcioio d. lcatu/MA. CV No 8.117.00/2021 SICONV N! 911003

ASEiTUÊA: 04 de haro de 2022, àr 08ho0mr. (ono hôrâr,5âlâ dê r€ssôêt dâ

Comhsão dê Llcitaçõee locâli.âda nâ Ruã Co,onel Coíez Maciel, s/n Cent.o, lcatu .

MÀ, 5eôdo p.êrididâ pelo PrêsidentÉ dã Comlrião Pêrmãnentê de Li.itàção dÊrta
P..íeiturã Monicipal. O ediral . sêus anêros pôd.h 3.r .onlulràdoi gr.ruirimenre no
prédio d. Preíêitu.ô o.de luncloôá a ComGsão Pê.mãnêntê dê ti.(àçãô ôú pelo site
ww.icaiu ma.8ov.br e se. adquridos medra.re o recoihinento da rmpoítancE de RS

50,00 (c .quê.ià reaú) Íêito êxclurivame.le arravés de docuóenro de Arecadaçao
Municlpal (0ÁMl, Rle Coronel Cortez Maciel, 3/n CenÍo, lcatu MA, e demait
inÍormações no e mail cp icâiolicitecâo@gmail.cofi,

o Municipio d€ Nova rorquê E§rado dó Me.anhào, por ntermédro da
Seíetaía M!ôicipalde Éducaç,o, torna público, que píomover. li.iraçào na ôodaldâde
Pr€8ão Erelrôôicô. O8rÊTO: Âeg5vo de Preç6 para Evenrúâl Àqeisição de gêneros
âlihenticior pêreciv.is ê ôão pêrecivÊk Dara ai.ndêÍ os alúnot dá r€d. úun'cipal de
ênsinô da Pr.f.tura de Nova rorqú..M4. Local e Oàtã da Rêali:açto do Pregão: O
credenciàmento e o recêbimenro de propoltàs de preços e de habilitação serão no dià 09
de máio de 2022, . pa.ti das 09:00 ho..5, Edital: O p.esente edit.l eetará à d spolição dot
.teressâdos ôos se8úintet locah Portâl dâ Transpârênciâ do núni.ipio:
hnp //novaiorqle.ma.8ov.brl, 3ite do ICE/MÀ: lw.rce mã.8ov.br/secop, pod.rá ser
5olictado ar.avé! do e-Dail. .pldenovàiorqueosmail.com, ou no she do Licirlnet:
tw.licita.el .om.br, bêm como ser retn.do pertoalmênle no Seror dê t ciração,
lcalirado nô Rua d. Matít, t/n - Cê.i.o, Nova lorque-MA Nova loÍquê - MA, 20 de abÍir
de 7022.
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