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DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

TERCEIROS

Ano 8 - Edição N° 7 de 19 de Janeiro de 2021

O QUE É O DIÁRIO OFICIAL?
É UM VEÍCULO OFICIAL DE DIVULGAÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CUJO OBJETIVO É
ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE QUE TEM COMO FINALIDADE MOSTRAR QUE O

PODER PÚBLICO DEVE AGIR COM A MAIOR TRANSPARÊNCIA POSSÍVEL. PARA QUE /■

POPULAÇÃO TENHA O CONHECIMENTO DE TODAS AS SUAS ATUAÇÕES E DECISÕES.
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÃO - licitação: 0012021/2021
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N°. 001/2021
REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE. Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de

Administração, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de
Preços. BASE LEGAL: Lei n° 10.520/2002, Decreto n° 10.024/2019 e pela Lei n° 8.666/93 e alterações.
OBJETO: seleção de proposta visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de
empresa para o fornecimento de combustíveis, de forma parcelada, à frota de veículos oficiais e
locados, do município de Trizidela do Vale (MA). ABERTURA:03 de fevereiro de 2021 às 08:20 horas.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da
Comissão Permanente de Licitação, na Av, Dep. Carlos Melo, n° 1670 - Aeroporto - Trizidela do Vale
(MA), horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.portaldecomDrasDublicas.com.br .
por e-mail cp|pmtv@outlook.com <maílio:cplDmtv@outlDok.com> na página
www.rizideladovale.ma.aov.br <htlD://www.rizideladovale.ma.aov.br>. Trizidela do Vale (MA), 12 de

janeiro de 2021. Enoque de Sá Barreto Filho. Secretário Municipal de Administração. Portaria n°
02/2021-GP

SECRETARIA DE SAÚDE - LICITAÇÃO - licitação: 0022021/2021
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO NT 002/2021
REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE. Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de

Saúde/Fundo Municipal de Saúde, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico

para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei n° 10.520, de 17.07.2002, à Lei Complementar n" 123, de
14.12.2006, e alterações, ao Decreto 10.024/2019, de 10.09.2019, aplicando-se, subsidiariamente, a
Lei n° 8.666, de 21.06.1993. OBJETO: seleção de proposta mais vantajosa visando o registro de

preços para aquisição de testes rápidos IGG/IGM para detecção do covid-19, para atender às
necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Trizidela do Vale (MA), para fins de enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, causador
da COVID-19. conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos. ABERTURA:03 de fevereiro de 2021 às 10:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus
anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na
Av. Dep. Carlos Melo, n® 1670 - Aeroporto - Trizidela do Vale (MA), horário de 08:00 às 12:00 horas, no
endereço eletrônico www.portaldecofnpi'asDublicas.cofr!.br. por e-mail çplpmtv@outlook,çorn_
<mailto:cplpmlv@Oütlook.com> na página wv^w.rizideladovale.ma.qov.br

<http://www.rizideladovale.ma.aov.br>. Trizidela do Vale (MA), 18 de janeiro de 2021. Fabiana Meireles
do Nascimento Medeiros. Secretária Municipal de Saúde. Portaria n° 08/2021 GP.
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Cartórios do Maranhão apontam aumento de75%

nosóbitos porcausas respiratóriasem 2020
A j);iii[leiiiia causada pelo iiovn (oi oiiaviriis. c|uc alui-

ceiam 25.7%,"Os carióiios uo Biasii exercem ura papi'!

RUI em cheio o Rrasi! e jn ctiusoii a motie de mais de 200
tiiil pessoas, aumtuiou em 75% o número dc ühíius por
doBii^as lespiraldrias uo estado dt) Maranháo.(|iie pas

import.vnie.luxiliniitio n.sórcãosqiieniapciam ilailus

saram de 5.-117 pacti 9.482, na comparação cntie2fll!) c

podendo ser expandido para até i 5 dias em alguns ca

tslam tamltilios, estratégias r a elaboração de pnKllca.s
públicas em prol do.sbra.sileiros. Principalmente dian

sos. Liiirante u paiidemia, iioriiias e\cc|jciiiinii.s cm alRiins Estados expandiram ainda mais e.sie pia/o. A I.ei
G.UI5'73 prevê um prazu de atei bico dia? paiuulaviuiur.i do regisiro deóbilo. enquanto a iioniia d<»(ãN'J pievé

te dos desafies impostos pela pandcmiadc Covjd-l9'.

Eliire as doertças deste tipo. a Síiidromu Respiratória
ARtid,a(irave iSRAll evjdodiu, registrando crescimento

explica o presidente da .Associação dos Ilcgistradores
dc Pessoas .Vauirais do Estado do .Marantiã :Arprn/

de 12.271% , seguida pelas Causas Tndctei minadas que
teglsitaram aumento de 48,9'c. Os dados do Portai da

MA , rievanii Gaicia

sil, mostram que as mortes registradas pelos Cunorios
do Maraniião em 202(1 loialíjaram 28.847.

um prazo para registro tle até 21 hotns rio talccimemo.

sobre as inoriea em todo o Pais,.As informações noi-

2U20

Transparéaci.i, pl.iialorniaadntmisiradappIa.Arpcn-Iira-

amila maiores. Isto por que a Lei Federal 6.(115,'7 i pievè

ipie os rariórios devam enviai fiis legisiros .t Cenir.tl
\afiüiial em ale oito dias apos a efetua',ãu do úiiitu. A

Prazos do Registro

COVID-19 s' uma doença aliameiiie contagiosa que|i

.Alesmn a phialorraa sendo um reiiaio lidedignn de
Iodos os obiios regi.siradtis jielos Cartórios de Regis
tro Civil do pais, os prazos legais para a realização de

ra morte era decorrência dainfecção peiii iimu coroiia-

roRisito ep.ua seu posterior envio h Cemral de litinrmaçóes do Registro Civi)(CRC Nacioiiail, regulameii-

dei.xoii quase 2 milhões de niorios no mundo. pciniifivitus foi rcglsrrada no Brasil no dia 16 de março. Entre
seus sintomas, estão tosse scc.a, c.aiiza, dor no corpvi o

I) número de óbito? em 2020 pode aiimemar ainda
mais. assim eunio a variaçãt} da media anual, uma vez
que os pra/.os para tegistros chegara a prever um iniet-

lada pelo Proviiiiemo n • 46 do Coiisellio .Nacional de

febre - todos muito seraelliames aos apresentados era
caso? do gripes c resfriado.s. M.iis dc dtlUiuit pessoas jã

v.iln de ate 13 dias entre o t.ilcfimenio e o lançamento

liistiç.3(CM;,podem f.izcrromqiie os números sejam

lalereram no Brasil vitimas da doença.

du tegisiro nu Portai da Transparência. Além disso, al
guns Kstatlos brasileiros expandiram o prazo legal parn
irgistro de ohiio em lazSn da situaç.ío de rmcrnéncin

tCTADU DO MAflANHAO

causada pela COVID-19.
lintre os úbiins causados pnr dueiiças r aidf.scas. niultiis
vezes relacionadas á C0WD19,a rompaiaç.Vi pnire20I0

e 2(120 aponta uin aumento dc 12,7%, passando de4.82i3
pata 5.439. Entre ns doença.? do covaçiio, o registro que
apontou maior crescimento loi o de mortes por Causas
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(üarciiovasculares Inespeeificaí, que cresceu 37,9% eiiire
os anos,sendo que o aumente dos cibiio.s nm domicilio
é uma das explicações para o diagnóstico ine.specirico
das mortes causadas por doenças do coraçào.

Mortes em casa disparam

cDUBstoPUHAKDnEoiuaraao

o receio das pessoas frequenUrcni hospitais ou mes
mo realizaram tr.iLameiUos dc rotina durante a paliile-

AMSO DC ADtAMEIfTO OC UCn*<AA
m&iomseJdAA

mia, assim como a falta dc leitos cm momentos cmicos
lOrOt/SWt «s Mi'aO

da dtíVlU-19 no Brasil,fez com que o minicio de mortes

•*•<« tu* c ei»

fw ímhm IwrMtv

Htn domicílio disputasse no estudo do Muinnhno quan

do se comparam os anos de 2019 e da 2020, regisirantlo

rríWh- irufMí c;^^4^64c•^T^d^0« onníKI J5r«'tTjel
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um aumento dc.37,2%.

*4fA»fU«ra,r«A«A. lí

.As triottes por flau.sasRe.spíralõrias fora dc liuspltais
eresteram67.2%,sendo que novamente a SKAti foi a que

registrou a maior variação,72%. lambem cresceram os
óbitos pnr Seplicemia \71,8'Si a Causas Indelermiii.i(Ias íAG.eíi).(Js registros de óbitos, feitos com base nos
atestados assinados pelos médicos, apontam que 182
uiaianlienses morreram de C(3\1D-19 era suas tiisas.

Us úbiius piif Causas Cartifai.as fura de bus pitais lam

bem dispararam em 7.020, com registro dc aumento de
38,4% na comparação com o ano amerior. Kesie lipo de
duença. o maior aumento se deu na.s rluimadas Calisa.s
Cardiovasculatcs Inespecificas(80,2%i, muito em razáo
de a morte ocorrer sem assistência médica, dificultando

a qiialif» .ição lia duença.Também iTcsci-rain <is úbitus
em casa por WC.aumento deoS.OTj, elnfailus,que crês-

Defesa Civil retira
famílias de área de risco
SUA CAPACIDADE É A
NOSSA DIFERENÇA!
O Institufo Acqua está com processo seletivo aberlo para contratação
de pessoas com deticiència. As vagas são para diversos setores das
unidades de saiide, confonne os cargos abaixo:
ASSISTENTE SOCIAL

MAOUEIRO(A)

AI3XILIAR DE FARMÁCIA

NUTRICIONISTA

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

f^ICÔLOGOtA)

tular d.l SEMUSC,esse trabalho preven

AUXILIAR DE FATURAMENTO

TECNKX)Oe ENFERMAGEM

tivo c nuiito impurtanie para que vidas

OISPENSEIROfA)

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

ENFERMEIRO (A)

TÉCNICO OE INFORMÁTICA

FARMACÊUTICO(A)

leCNK» EM LABORATÓRIO

uiiiaavíio que ocorreu ne.?tasegunda-feira

sejiiiii preservadas."Na semana passada,
a nossa Defesa Givi) parliripnu dc uma
reunião com outros orgáos sobre a retira
da das famílias e demolição da chaminé.
Ent.Ao, a mudança foi necessária, dianie
de um cenário leuso paru aquelas pesso

118). Us moradores foram colocados em

as', salientou.

iiin litcol .spjpiro. bom distante rtetima cbainiiié que fazia pune de unui aiuiga iila-

né da antiga olaria contém uma racliadu-

Como p.irie dos irabaiho» preventivo,?
leabzüdus pela Defesa Civil da IVcleilura
de São Luís, ligadaà Secretaria Municipoi
de Segurança com Cidadania iSEMU.SQ,
duas faiiiiliat:foram retiradas de uma ãrea

de risco localizada na região do Qucbia
Pote. na Zon.v Rural da cidade, riurnnie

A açúi) loi t.xecuiada porque a chami

resse nenhum risco. Os móveis das ca.vas.

r.T PiiomiP, o qun é um forte sinal de que
poderá desmoronar .a qualquer momenio.
".Nossos agentes conipiireceram ao bo
cal c prestaram lolal apoio às f.arailias, que

assim como os pertences dos>.3s pcssoa.s,

receberam todos os cuirladn.s que a siiua-

ria. A torro ostã na iminência de dcsahar.

A operação foi realizada com o ma.ximn
de cuidado, paraqueas faniíiiasiião cor

foram colocados no caminlião do órgão, çãn exigiu. t.ssas pessoas esiaxain correndo
jiara que piidcssoin ser deixados nos no- um risco multo grande cm inoiar perto d.s
VOS lares do <|tiem osuva saindo da área ftiaminé Ap.ora. elas esilo seguras", rieclarou o superintcndeiiie da Uefe.sa Civil
derl.sco.
Para o secretário Marcos AtTonso, ti
dn .9áu Luís, Alexssandro Nogueira Costa.

FISIOTERAPEUTA

TÉCNICO Bd NUTRIÇÃO

FONOAUDIÕLOGO(A)

TERAPEUTA OCUPACIONAL

LACTAHISTA

Mais Informações

(98) 3190-5188
incluir@acqua.org.br
vvww.institutoacqua.org.br
IMSTiTUTO

ACQUA

PRuc,cúni%j__j2í'a^
D.Ü. PDBLICAÇOLS DK I KRCKIROS
de pes(|uisa e comparação de preços praticados pela Admiiiistiavão
Pública, pelo valor tola! de RS 8.975.00(Oito Mil. Novecentos e Setenta

QLARIA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR
ALEXANDRE COSTA - MA

e Cinco Reais), na fonna do art. 25. II da Lei n*' 8.666/93, com fulcro

nas disposições do art. 57,11 da Lei n. 8.666/93. por tratar-se de serviço

AMSO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. A PREFEITURA

qtie demanda tempo eoirespondente ao exercício financeiro. Anajaiuba

MUNICIPAI. DE SEN ADOR ALEX.ANDRE COSTA TORNA

- MA. 15 de JANEIRO de 2021 LEONARDO .MENDES ARAGÃO.

PÚBLICO QUE ESTA ADIADA A TOMADA DE PREÇOS N°.

Secretário Municipal de Administração. Decreto. 003''2021.

01/2021-CPL - OBJETO: Contratação dc empresa especializada
para prestação de setTÍço.s de assessoria e consultoria cotuábil para
o Município do Senador Alexandre Cosia-MA. PARA O DIA 01 do

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA

fevereiro de 2021, às ()8:3üh. ENDEREÇO: Av. José Sarney. 1410

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇ.\0.PREG.\0 ELETRÔ
NICO N"1158/2020. A(7omissao Permanente de Licitação toma público
aos interessados que em sessão realizada no dia 12 de janeiro dc 2021 às

lOh (dez horas), na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 058/2020tendo como OBJETO: Contratação de empresa especializada para a

- Centro. Senador Alc\andi-e Cos(a-MA. CEP. 65.783-000, no Pré
dio da CPI... Senador Alexandre Co.sta -MA. 12 de janeiro de 2021.
ALLAklS MORAIS SUA A - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAI. DE GOVERNADOR

NEWTON BELLO-MA

prestação de serviços de seguro total automotivo para atísndcr a.s.Ambu
lâncias do SAMU e frota da SBMUS. Poi declarada vencedora do cer

HO.MOLOGO ojulgamento do Presidente da (/omissão Permanente

tame a empresa: EBC SOLUÇOES E INOVAÇÕES TECNOLÓGI

de Licitaç.ão. junto com a equipe de apoio, a Tomada de Preço n"

CAS LTDA.Christiane Ecrnandes Silva - Pregoeira.

006.'2020. referente ao Processo AdminL<tratí\o 049 2020 a mesma

/ PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO
VALE - MA

realizada dia 11 de janeiro de 2021 às 09:30 buras. Contratação de
prestação de serviços dc consultoria jurídica para atender as deman
das da Prefeitura Municipal de Governador Kewtoti Bcllo-MA. con
forme anexos do Edital, a empresa. PEDRO BR.AID SOCIED.VDE

AVISO DE LICITAÇÀO.PREGÀO ELETRÔNICO N". 001/202

INDIVIDUAI.de ADVOCACIA,que apresentou proposta final no

REGISTRO DE PREÇOS.O MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO
VALE. Estado do Maranhão, através da Secretaria .Municipal de

rcais) Governador Ncwlon Bellu - MA, 15 de janeiro de 2021. Sr".

Administração, torna público que fará licitação na modalidade

Cícero Alves Pereira Arraiz. Secretária Municipal de Administração

Pregão Eletrônico para Registro de Preços. BASE LEGAL; Lei n"
10.520/2002, Decreto n" 10.024/2019 e pela Lei n" 8.666/93 e al
terações. OBJETO: seleção de proposta visando o REGISTRO DE

Finanças Planejatnento e Gestão.

PREÇOS para eventual contratação de empresa para o fornecimento
dc combiislíveis. de forma parcelada, à frota de veículos oficiais e
locados, do município de Trizidela do Vale (MA). ABERTURA: 03

de fevereiro de 2021 às 08:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e
seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da
Comissão Permanente de Licitação, na Av. Dep. Carlos Melo,n" 1670

- Aeroporto - Trizidela do Vale (MA), horário dc 08:00 às 12:00 ho
ras, no endereço eletrônico \v\wv.porta1decompra.spiiblic:vs.coin.br. por
c-mail cpipmtvitfoiillook.coin na página uvTO'.nzidcladovalc.ina.iiov.bi
Trizidela do Vale (MA), 12 de janeim de 2021. Fnoque de Sá Barreto

valor de R$ 151.800.00 (Cento e Cinqüenta c um mil c Oitocenlos

HO.MOLOGO ojulgamento do Presidente da Comissão Pennanemc

Ide Licitação, junto com a equipe de apoio, a Tomada dc Preço n"
|()07'2020. referente ao Piocesso Administrativo 050-2020 a mesma

realizada dia 11 de janeiro de 2021 as 14:00 horas, Coniralação de
empresa c.specializada para prestação de ser\'iços de assessoria e con
sultoria em contabilidade pública, para o Município de Governador
Newton Bello-MA, confonne ane.xos do Edital, a empresa. KLEI-

TON GONÇALVES DE MIRANDA EIRELI, que apresentou

proposta tinal no valor de RS 120.000,00 (Cento e vinte mil reais)
Governador Newton Bello - MA, 15 dc janeiro de 2021. Sr^. Cicero
Alves Pereira Anaiz, Secretária .Municipal de Admini.siração Finan
ças Planejainento e Gestão.

Filho. Secretário Municipal de Administração. Portaria n° 02/202 l-GP.
PREFEITUR.Ã MUNICIPAL DE GOVERNADOR

AVISO DE LICITAÇÀO.PREGÀO ELETRÔNICO N". 002/2021.
REGISTRO DE PREÇOS.O MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO
VALE, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de

ARCHER- MA

AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO PRESENCIAL: N'(101/2021

Saúde/Fundo Municipal de Saúde, toma público que fará licitação

- SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Processo Adminis

na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preço.s. BASE
LEGAL: Lei n" 10.520. de 17.07.2002. à Lei Complementar n" 123.
de 14.12.2006. e alterações, ao Decreto 10.024/2019. de 10.Ü9.2O19,

trativo n" 02.1201.001/2021. A Prefeitura Municipal de Governador
.Archer - M.A. através de .sua Prcgoeira e Equipe de Apoio toma pú

aplicando-sc. subsidiariamente. a Lei n" 8.666. de 21.06.1993. OBJE
TO: seleção de proposta mais vantajosa visando o registro de preços
para aquisição de testes rápidos IGG/IGM para detecção do covid-19,
para atender às necessidades do Fundo .Municipal de Saúde de Tri
zidela do Vale (MA), para fins dc cnfrentamento da emergência de
saúde pública de imporLància internacional decorrente do novo coro-

blico para conhecimento dos interessados que cslá realizando licita
ção na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo .Menor Preço
por Item, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a C'onlratação de empresa para o fornecimento dc materiais de uso ho.spiialar,
medicamentos, materiais odontológicos e laboratoriais c incdicamenlos para farmácia hospitalar para atender as necessidade da Secreta
ria Municipal Saúde, em conformidade com Tenno dc Rcfcréiicia

disposto no Anexo í do Edital, o qual será processado e julgado em

navírus. causador da COVID-19. confonne condições, quaiuidade.s e

conformidade com a Lei Federal n" 10.520 02. Leis Complcmentares

exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. ABERTURA: 03
de fevereiro de 202! às 10:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital
e seus anexos cncontram-se à disposição dos interessados na sala

if 123/2006 o n" 147/2014, Decrelos Municipíús n"003 c 004/2021 e

da Comissão Permanente de Licitação, na Av. Dcp. Carlos Melo,
n*" 1670- Aeroporto - Trizidela do Vale(MA), horário de 08:00 às
12:00 horas, no endereço eletrônico ^^vw.nortaldccomnra.snubii-

eas-coin.hr . por e-maii cDiDmtvitfauulook.com na página wwv.'.
ri/ideladovale.ma.gov.br. Trizidela do Vale (MA), 18 dc janeiro
de 2021. Fabiana Meireles do Nascimento Medeiros. Secretária

Municipal de Saúde. Portaria n" 08/2021 GP.

.subsidiariamente as disposições da Lei Federal n." 8.666/93 c altera
ções posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas
do dia 02 de Fevereiro de 2021. A .sessão pública dc julgamento seiú

realizada nas dependências da Secretaria Municipal de Administra
ção, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada à Praça
Getúlio Vargas n" 12. Centro. Governador Archer - MA.no dia. hora
e locai acima em epígrafe, em que serão recebidos os envelopes de

proposta e habilitação. Em atendimento as recomendações do Muni
cípio e da OMS informamos que a sessão ocon-crá em local aberto e

