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AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022
A Prefeitura Municipal de Igarapé do Meio – MA, por meio 
da Pregoeira Oficial, Portaria 026/2022, torna público aos 
interessados que fará licitação na modalidade Pregão, na 
forma Eletrônica, Modo de disputa: Aberto, do tipo maior 
desconto, pelo sistema de registro de preços, autorizada 
pelo Processo nº 473/2022, processo cujo objeto é a 
aquisição de peças automotivas para a frota de veículos do 
Município de Igarapé do Meio – MA. A realização do certame 
está prevista para o dia 26 de julho de 2022 às 09h00min – 
horário de Brasília. O recebimento das propostas, abertura e 
disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, 
no endereço: www.licitaigarapedomeio.com.br. O edital 
completo estará à disposição dos interessados a parir da 
data da publicação no site: www.licitaigarapedomeio.com.br. 
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do 
e-mail: licitaigarapedomeio@gmail.com.

Patrícia da Silva Cruz
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2022(S.R.P)

OBJETO: Registro de preços para futura contratação de empresa para 
fornecimento de oxigênio medicinal.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item. 
MODO DE DISPUTA: Aberto. 
DATA DA ABERTURA: 27/07/2022 às 09h00min, horário de Brasília/DF. 
Local de Realização: Portal CP – www.comprasaodomingos.com.br 
Edital e demais informações disponíveis em www.
saodomingosdomaranhao.ma.gov.br/ www6.tce.ma.gov.br/
sacop/muralsite/mural.zul e www.comprasaodomingos.com.br
Informações adicionais serão prestadas pela CPL localizada, na Praça 
Getúlio Vargas, s/n, Bairro Centro, São Domingos do 
Maranhão/MA no horário de 08h00min às 12h00min de segunda 
a sexta-feira ou pelo e-mail cplsaodomingos.ma@gmail.com. São 
Domingos do Maranhão (Ma),12 de julho de 2022 Jorges Fran Costa 
Ramalho Silva – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2022(S.R.P)

OBJETO: Registro de preços para futura contratação de empresa para 
fornecimento de medicamentos e insumos hospitalares.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item. 
MODO DE DISPUTA: Aberto. 
DATA DA ABERTURA: 28/07/2022 às 09h00min, horário de Brasília/DF. 
Local de Realização: Portal CP – www.comprasaodomingos.com.br 
Edital e demais informações disponíveis em www.
saodomingosdomaranhao.ma.gov.br/ www6.tce.ma.gov.br/
sacop/muralsite/mural.zul e www.comprasaodomingos.com.br
Informações adicionais serão prestadas pela CPL localizada, na Praça 
Getúlio Vargas, s/n, Bairro Centro, São Domingos do 
Maranhão/MA no horário de 08h00min às 12h00min de segunda 
a sexta-feira ou pelo e-mail cplsaodomingos.ma@gmail.com. São 
Domingos do Maranhão (Ma),12 de julho de 2022 Jorges Fran Costa 
Ramalho Silva – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2022 – CPL/PMSDM
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 265/2022 - SDM

OBJETO: Registro de preços para futura contratação de empresa para 
prestação de serviços de “Perfuração de 08 (oito) Poços Tubulares 
Profundo/Poços Artesianos, com profundidade de 150 m”.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global. 
MODO DE DISPUTA: Aberto. 
SITUAÇÃO: Anteriormente marcada para o dia 12/07/2022 às 
14h00min, horário de Brasília/DF, a presente licitação fica ADIADA até 
ulterior deliberação para fins de revisão do Termo de Referência. 
Local de Realização: Portal PMSDM – www.comprasaodomingos.
com.br 
Edital e demais informações disponíveis em www.
saodomingosdomaranhao.ma.gov.br e www.comprasaodomingos.
com.br
Informações adicionais serão prestadas pela CPL localizada, na Praça 
Getúlio Vargas, s/n, Bairro Centro, São Domingos do Maranhão/MA 
no horário de 08h00min às 12h00min de segunda a sexta-feira ou pelo 
e-mail cplsaodomingos.ma@gmail.com. São Domingos do Maranhão 
(Ma), 12 de julho de 2022 Jorges Fran Costa Ramalho Silva –Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022
A Prefeitura Municipal de Igarapé do Meio – MA, por meio 
da Pregoeira Oficial, Portaria 026/2022, torna público aos 
interessados que fará licitação na modalidade Pregão, na 
forma Eletrônica, Modo de disputa: Aberto, do tipo maior 
desconto, pelo sistema de registro de preços, autorizada 
pelo Processo nº 474/2022, processo cujo objeto é a 
aquisição de material de expediente do Município de 
Igarapé do Meio – MA. A realização do certame está prevista 
para o dia 28 de julho de 2022 às 09h00min – horário de 
Brasília. O recebimento das propostas, abertura e disputa 
de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no 
endereço: www.licitaigarapedomeio.com.br. O edital 
completo estará à disposição dos interessados a parir da 
data da publicação no site: www.licitaigarapedomeio.com.
br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através 
do e-mail: licitaigarapedomeio@gmail.com.

Patrícia da Silva Cruz
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022-SRP - O Município de Afonso 
Cunha - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 
10.024/2019, 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, que realizará às 14h30min 
(quatorze horas e trinta minutos) do dia 29 de julho de 2022, a licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico nº 015/2022-SRP, do tipo menor 
preço por item, sob Sistema de Registro de Preços, tendo por objeto 
a contratação de empresa especializada em Programa de Formação 
Inicial e Continuada – PFC, junto aos professores da Educação Infantil e 
do Ensino Fundamental, Diretores e Coordenadores Escolares, Equipe 
Técnico-Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e Pessoal 
de Apoio Escolar da Secretaria Municipal de Educação de Afonso 
Cunha – Maranhão. A presente licitação será realizada através da 
plataforma https:// www.licitaafonsocunha.com.br .  O Edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis de segunda a sexta das 08h00min às 
12h00min para consulta grátis ou ser retirado mediante entrega de 5 
(cinco) pasta A-Z, a Sala da Comissão de Licitação, localizada na Praça 
da Comunidade, nº 56, Centro, Afonso Cunha - MA, CEP: 65.505.000, 
ou por consulta no site https://www.afonsocunha.ma.gov.br/ e 
www.tce.ma.gov.br , demais informações na CPL ou por e-mail cpl-
afonsocunha@hotmail.com . Afonso Cunha/MA, 14 de julho de 2022. 
DANIELLE MUNIZ MARQUES. Pregoeira.

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA/MA.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 018/2022. A Prefeitura 
Municipal de São Pedro da Água Branca – MA, através de seu Pregoeiro, 
torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob 
a égide da Lei n.º 10.520/2002 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 
8.666/1993 e suas alterações posteriores, do Decreto Federal nº 10.024/2019 - 
Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica.; e Decreto 
Municipal nº 003/2021 - Regulamenta o Tratamento Favorecido, Diferenciado 
e Simplificado para ME/EPP ; Decreto Municipal nº 004/2021 - Regulamento o 
Sistema de Registro de Preços; , da Lei Complementar n.º 123/2006 e de outras 
normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico , do tipo Menor Preço Por item, objetivando  registro de preços para 
eventual e futura contratação de pessoa(s) jurídica(s) para  locação de palco, 
iluminação, sonorização, locação de tendas, projeção de imagem, painel de 
led e telão, locação de banheiros, containers, seguranças e outras estruturas 
complementares a serem utilizados nos eventos do município, conforme 
especificações e quantidades discriminadas no anexo – termo de referência 
deste edital.  A sessão será realizada através do Portal Eletrônico, pelo endereço 
www.licitardigital.com.br, sendo conduzida pelo Pregoeiro desta Prefeitura 
Municipal, auxiliado pela Equipe de Apoio com data de abertura agendada para 
02 de agosto  2022 às 15:00. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no 
prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, das 08:00 às 12:00 
horas, ou através do Portal da Transparência do Município pelo endereço www.
saopedrodaaguabranca.ma.gov.br, ou ainda pelo endereço Portal Eletrônico, 
www.licitardigital.com.br  portaldecompraspublicas.com.br. São Pedro da Água 
Branca – MA, Alexsandro Tenório Rolim. Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E REPUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022

O Município de Afonso Cunha, através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados, conforme 
consta em Ata, que no referido Pregão Eletrônico nº 009/2022, cujo 
objeto Eventual contratação de pessoa (s) jurídica (s) para fornecimento 
de enxoval, de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social 
do Município de Afonso Cunha/MA, com abertura marcada para o 
dia 12 de julho de 2022 as 10:00h (dez horas), não houve licitantes 
interessados, sendo a sessão considerada como DESERTA. Sendo 
assim, será realizado novo procedimento licitatório, no dia 28 de julho 
de 2022 as 14:30h (quatorze horas e trinta minutos). O Edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis de segunda a sexta das 08h00min às 
12h00min para consulta grátis ou ser retirado mediante entrega de 5 
(cinco) pasta A-Z, a Sala da Comissão de Licitação, localizada na Praça 
da Comunidade, nº 56, Centro, Afonso Cunha - MA, CEP: 65.505.000, 
ou por consulta no site https://www.afonsocunha.ma.gov.br/ e 
www.tce.ma.gov.br , demais informações na CPL ou por e-mail cpl-
afonsocunha@hotmail.com . Afonso Cunha/MA, 14 de julho de 2022. 
DANIELLE MUNIZ MARQUES. Pregoeira. 

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA/MA.
PREGÃO PRESENCIAL 014/2022

OBJETO: contratação de empresa para aquisição de 
material didático do 6º ao 9º ano, da aprova mais Brasil 
para a secretaria de educação. 
ABERTURA: 29 de julho de 2022 às 09:00 horas.
ENDEREÇO: Avenida Presidente Geisel, nº 581, centro, São 
Pedro da Água Branca /MA. CEP: 65.920-000
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por Item.
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus Anexos estão à 
disposição dos interessados na CPL - Comissão Permanente 
de Licitação, situada Avenida Presidente Geisel, nº 581, 
centro, São Pedro da Água Branca/MA. Onde poderá ser 
obtido ou consultado nos horários, das 08:00hs às 12:00hs 
ou no Portal de Transparência do Município http://www.
saopedrodaaguabranca.ma.gov.br/. Alexsandro Tenório 
Rolim – Pregoeiro Municipal   

Após acordo de líderes com o 
governo, o Congresso Nacional 
rejeitou, nessa quinta-feira (14), 
seis dos 15 dispositivos vetados 
(Vet 36/2022) pelo presidente 
da República relativos ao 
Projeto de Lei Complementar 
18/2022, que trata da 
compensação da União aos 
estados pela fixação da alíquota 
do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) em patamares mínimos 
(17% ou 18%). O projeto foi 
sancionado em junho como 
Lei Complementar 194, de 
2022. Os itens reincluídos serão 
promulgados.
Outros três itens do veto (6, 
14 e 15) foram destacados e 
terão a votação adiada. Eles 
determinam o uso do repasse 
para manter as aplicações 
mínimas em saúde e educação, 
conforme prevê a Constituição. 
Permanecem vetados os itens 8 
a 13 do veto, que tranca a pauta 
do Congresso Nacional a partir 
de 6 de agosto. 
DERRUBADA
Entre os itens do veto 
presidencial derrubados por 
senadores e deputados, está 
o que previa a compensação 
financeira por meio do 
desconto de parcelas de dívidas 
refinanciadas pela à União, e 
o que previa a compensação 
aos estados por meio da 
apropriação da parcela da 
União relativa à Compensação 
Financeira pela Exploração de 
Recursos Minerais (CFEM). 
Essa regra vale apenas para 
a unidade da federação que 
não tenha dívida administrada 
com a Secretaria do Tesouro 
Nacional ou com garantia 
da União ou ainda se o saldo 
dessas dívidas não for suficiente 
para compensar integralmente a 
perda de arrecadação.
Outro dispositivo que caiu 
do veto zera a cobrança da 

Contribuição para o Programa 
de Integração Social e o 
Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público 
(PIS/Pasep) e da Contribuição 
para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins) 
sobre produtos como gasolina 
e etanol.
ADIADOS
Os parlamentares decidiram 
adiar a votação de três 
dispositivos do veto que 
foram destacados durante a 
votação desta quinta-feira, 
e só devem ser analisados 
após o recesso parlamentar. 
Entre eles o item 6, que 
havia sido vetado pelo chefe 
do Executivo. Incluído por 
senadores e deputados, a norma 
pretende proteger recursos 
do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação 
(Fundeb). De acordo com a 
emenda, a União deve transferir 
dinheiro suficiente para que os 
estados atinjam os percentuais 
mínimos exigidos para as áreas 
de educação e saúde (itens 14 e 
15). O ICMS é a principal fonte 
de financiamento para essas 
despesas.
O dispositivo vetado previa 
uma compensação para 
perdas ocorridas em 2022. 
O repasse seria interrompido 
quando as alíquotas do tributo 
retornassem aos patamares 
vigentes antes da publicação 
da lei complementar. Para 
Jair Bolsonaro, a medida 
geraria impacto fiscal para a 
União e ampliaria “possíveis 
desequilíbrios financeiros”.
VETOS MANTIDOS
Os parlamentares mantiveram 
vetos do Poder Executivo dos 

itens 8 a 13, que alteravam a 
composição dos Conselhos 
de Supervisão dos Regimes 
de Recuperação Fiscal dos 
Estados e do Distrito Federal, 
vinculados ao Ministério 
da Economia. De acordo 
com o texto aprovado pelo 
Parlamento, eles seriam 
compostos por três membros 
com experiência profissional 
e conhecimento técnico nas 
áreas de gestão de finanças 
públicas, recuperação judicial 
de empresas, gestão financeira 
ou recuperação fiscal.
Para o Palácio do Planalto, a 
matéria “incorre em vício de 
inconstitucionalidade, pois 
versa sobre organização de 
unidade administrativa do 
Poder Executivo federal”, 
conforme consta da justificativa 
do veto. 

(Agência Senado)

Seis dos 15 dispositivos vetados foram rejeitados pelos parlamentares. Outros seis itens foram mantidos 
e três foram adiados para apreciação em agosto

JEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADO

Congresso derruba partes do 
veto que impedia compensação 
do ICMS a estados


