MagalhAe$ de Almeida, Ter, 16 de Mar de 2021
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MODALIDADE

vISTO:

•

13

TOALHA DE ROSTO, 40X60CM

TEKA

UNID

800

10,65

14

VASCULHADOR

PLASMULTI

UNID

350

23,40

15

VASSOURA DE NYLON COM CABO

PLASMULTI

UNID

2.500

11,32

16

VASSOURA DE PALHA.

PLASMULTI

UNID

2.500

2,13

17

VASSOURA DE PELO COM CABO

PLASMULTI

UNID

2.000

12,50

18

VASSOURA PARA VASO
SANITÁRIO

PLASMULTI

UNID

2.000

8,20

19

VASSOURA PIAÇAVA COM CABO

PLASMULTI

UNID

2.500

12,65

VR. TOTAL DO LOTE 05

i
tagalhães de Almeida/MA, 05 de março de 2021. Raimundo Nonato Carvalho, Prefeito Municipal.
Autor: Franciel Pessoa da Silva
Codigo de identificação: ad2d11f33cb8a17c25947fe3df5dc602befb5179

PREGÃO ELETRÔNICO — SRP 006/2021
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida, Estado do Maranhao, torna público, para conhecimento dos interessados
que fará realizar, sob a égide da Lei n.° 10.520/02, Decreto n.° 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei n.° 8.666/93 e suas
alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico com registro de preço, do tipo menor preço por lote e apuração por item, que
tem por objeto contratação de empresa para fornecimento de medicamentos, materiais hospitalares, EP1s, raio - x e material de laboratório de
interesse da Prefeitura de Magalhães de Almeida/MA, o certame se realizará no dia 29 de marg.() de 2021, As 08:30 horas (horário de Brasilia),
através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pela Pregoeira
sta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Manoel Pires de Castro, 279 Centro, Magalhães de
li
rmeida - MA. 0 edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Compras Públicas — endereço
https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (98) 3483-1122, das 08:00 as
12:00hs. Magalhães de Almeida/MA, 15 de março de 2021. Paula Lima Costa, Pregoeira Municipal.
Autor: Franciel Pessoa da Silva
Código de identificação: 2a21c535efd09d68582b85e407842757b54c6a74
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ICE prorroga teletrabalho e prazo
para apresentação das contas anuais
No contexto das medidas de enfrentamento do novo
coronavirus (covid-19) no âmbito do controle externo

4.3

ditou nesta semana duas novas portarias, que prorrogam,

-feira (15), a necessidade de

respectivamente, o prazo para apresentação das prestações

maior didatismo por parte
do Judiciário, afirmando

de contas relativas a 2020, e o regime de teletrabalho para

que quando o Judiciário é

akazo para apresentação tempestiva das prestações e
Wadas de contas referentes ao exercicio financeiro de
2020 A corte de contas.
A medida leva em consideração a evolução do quadro da

didático, ele não está cortejando a opinião pública,
mas dando urna satisfação A
sociedade."Opinião pública
esclarecida, elucidada, aceita as decisões do Poder Judiciário, e ai se dá a conciliação - ideal, desejada - entre
pacificação do conflito por

pandemia no Estado e as ações adotadas diante do quadro,

modo formal nos autos, e
informal, no piano da vida;

em especial o Decreto Estadual n°36382, de 12 de março

acrescentou.

de 2021, que altera o Decreto Estadual n°36.531, de 03 de

O ebate

"Opinião pública esclarecida, elucidada, aceita as decisões do Poder Judiciário, e ai se dá a conciliação - ideal,
desejada - entre pacificação do conflito por modo formal nos autos, e informal, no plano da vida", acrescentou.
O jurista Ayres Britto
destacou, nesta segunda-

A Portaria n° 240, estende ate o dia 03 de maio de 2021,

r

AP

"0 Judiciário deve ser mais didático", diz
Ayres Brito, na aula inaugural da ESMAM

ranhense, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA)

os servidores do órgão.

Acesse. Compartilhe.

a2a11.2/J0

O ex-ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF) abordou

março de 2021, dispndo sobre o funcionamento do Poder
Executivo Estadual.
Pelas mesmas razões, a Portaria n. 239 prorroga o prazo

•

o terna durante a aula magna
de abertura do ano acadêmico

Poder Judiciário como Instân-

"Em matéria jurfdica, de

relevantes. Isso tem um efeito

da Escola Superior da Magis-

cia Estatal Decisória Extrema.

direito positivo, eu insisto no

didático; afirmou, referindo-se

tratura do Maranhão, quando

transmitida ao vivo pelo canal

óbvio, até que se chegue aos

ao escritor Nelson Rodrigues

final de teletrabalho obrigatório previsto na Portaria n°209,

proferiu palestra intitulada

do Youtube EAD ESMAM.

assuntos intrinsecamente

e sua obra 0 Obvio Ululante.

de 03 de março de 2021, para o dia 31/03/2021.

PESQUISA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA
1/1/ATO AVISO DE LICITAÇÃO
#4ATO PREGÃO ELETRONICO - SRP 006/2021.
rtrfTEX A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHAES
DE ALMEIDA, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento
dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.° 10.520/02,
Decreto ri.° 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei n..
8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico cons registro de preço, do tipo menor preço por lote e
' uração por Item, que tem por objeto contratação de empresa para
cimento de medicamentos, materiais hospitalares, EP1s, raio-x,
erial de laboratório de interesse da Prefeitura de Magalhaes de
Almeida/Ma, o certame se realizará no dia 29 de março de 2021, as
08:30 horas (horário de Brasflia), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.
br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala
da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Manoel Pires
de Castro, 279 Centro, Magalhães de Almeida - Ma. 0 edital e seus
anexosencontram-sedisponfveisna pagina web do Portal de Compras
Públicas - endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br.
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone
1" 98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs.
##DAT MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA, 15 de março de 2021
#1/ASS Paula Lima Costa.
ARCAR Pregoeira Municipal.

Aplicativo de relacionamento law campanha
Focada em saúde mental e relacionamentos
Uma pesquisa do Badoo,
melhor aplicativo para criar
conexões sinceras, revelou
que manter um relacionamento online pode ter um
impacto positivo na saúde
mental durante a pandemia.
Essa foi a conclusão de 42%
dos usuários da plataforma
que participaram do estudo, que teve como objetivo
entender quais as principais
preocupações atuais dos
solteiros quando se trata de
relacionamentos.
As perguntas tiveram
como objetivo compreender
melhor os sentimentos associados a relacionamentos

virtuais, como ansiedade e
autoestima, além de como a
pandemia pode ter afetado
a saúde mental dos usuários
do Badoo nos últimos seis
meses.
Com base nesses dados,
o Badoo lança a 3° temporada do podcast "Conexões".
Mais uma vez apresentado
por Dora Figueiredo, com a
participação de especialistas e criadores de conteúdo, o programa tem como
foco saúde mental e trata
de temas como ansiedade,
sexualidade, inteligência
emocional, relacionamentos,
entre outros.

"Nesta temporada, contamos com um cenário mais
intimista e aconchegante
para falarmos de assuntos
sérios, mas de forma leve e
descontraida. Todos os convidados são maravilhosos e
deram dicas importantes. As
pessoas precisam entender
que autocuidado não é só
cuidar da pele, por exemplo, é preciso se cuidar de
dentro para fora", diz Dora
Figueiredo.
Uma das descobertas
da pesquisa foi que o longo
período de distanciamento
social teve grande impacto
na autoestima. Para 39%, se

sentirem isolados e sozinhos
contribuiu para uma queda
da autoestima. Outros fatores
incluem grande preocupação
com a pandemia (38%) e terem tomado menor cuidado
com a aparência (32%).
Além do sentimento de
solidão, para 27% dos entrevistados, o distanciamento
social tem causado o receio
de não saber como agir ao
encontrar as pessoas pessoalmente. Sem uma perspectiva de quando as restrições
vão acabar, 31% dos solteiros
têm receio de que a pessoa
com quem estão se relacionando irá perder o interesse.

Confira nossa tabela especial para publicação de
atas, balanços, editais, avisos e muito mais.
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Emaik extraredacaocagmail.com

Acidente na Estrada de Ribamar deixa
condutor de moto em estado grave
Um grave acidente foi
registrado no fim da manha
desta terça-feira (16), na MA201, conhecida corno Estrada
de Ribamar.
De acordo com
informações policiais, o
acidente de trânsito envolveu
um veículo e um motociclista,
que está internado num
hospital de Sao Luis em estado
grave.
A vitima perdeu as duas
pernas. 0 motorista do outra
veiculo não se feriu.
undo populares, a
•
teve virias fraturas
expostas pelo corpo.
As circunstencias do
acidente serio apuradas
pela policia. Os nomes dos
envolvidos. no acidente não
foram divulgados.

O motoqueiro acidentado teve fraturas expostas e perdeu as duas pernas

Delegado cai de bala em assaltante
Um delegado da Policia
Civil do Maranhão interveio
num assalto a uma drogaria e
baleou um dos criminosos, na
noite desta segunda-feira (15),
em Sao Luis.
0 crime aconteceu na
Avenida Colares Moreira, no
bairro Renascença.

Cenas gravadas por
testemunhas registraram
a chegada do delegado b
farmácia Drogasil.
Ele observa a situação,
volta para o carro e saca uma
arma, apontando para os
suspeitos.
Um dos criminosos avisa

que esta armado e o delegado
atira, atingindo o ombro do
indivíduo.
Logo após, os outros
suspeitos se renderam e
foram dominados por outros
policiais, que chegaram
depois da ação criminosa.
Um outro assaltante

conseguiu fugir, levando
uma quantia em dinheiro
que estava no caixa, alem de
outros objetos da farmácia.
Os suspeitos presos foram
encaminhados para o plantão
partial para serem autuados.
0 nome do delegado nap foi
divulgado.

morador de rua foi
a.
lado na madrugada
desta terça-feira Navas LiTa
discussão com outro sem-teto,
na praça João Luis. no centro
deTeresina.
Os envolvidos na

ocorrência não foram
identificados.
De acordo com a Policia
Militar, o fato aconteceu por
volta das 3h30 e o suspeito
fugiu do local.
"As viaturas do 10 BPM

foram acionadas, fizemos a
preservação do local de crime
e diligências no sentido de
encontrar o suSPelicl, mas sem
êxito", informou o tenente
Eycon de Almeida.
O corpo da vitima foi

encaminhado ao Instituto
Medico Legal (PAL) e na manha
desta terça parentes estiveram
no local.
0 Departamento de
Homiddios e Proteção à Pessoa
(DEPP) investiga o crime

Sindica e amante são presos por
assassinato de morador de conckxninio
Uma briga de condomínio
terminou em morte no Rio, e
os suspeitos do assassinato
— a síndica e o amante data,
funcionário do ecilicM de Iwo,
na Barra da Tijuca — foram
presos nesta few-felts G6L
Uma camera de segurança
registrou o crime, na manhã do
dia 1° de fevereiro, ea policia
inicialmente tratava como um
latrodnio.
Mas a 27. DP (Vicente
de Carvalho) concluiu que o
empresário Carlos Eduardo
Monttechiari acabou morto
porque acusou a sindica.
Priscilla de Oliveira, de ter
desviado dinheiro do London
Green Pat
Callas Eduardo, quegáthsa
sido sindico do condominio e
era oposibm de Priscilla, tinha
marcado para 5 de fevereiro
uma assembleia a fim de

apresentar um dossiê CPT
provas contra a gestora.
'A vitima descobriu,
com notas fiscais falsas ou
fantasmas, que estavam sendo
desviados mais de R$ 800 mil
do orçamento do condomínio'
explicou o delegado Renato
Carvallo.
Quatro dias antes da
reunião, porém, o empresário
foi baleado. Ele estava dentro
do carro, na frente do terreno
que alugava, na Vila Kosrnos.
na Zona Norte, quando
homem o abordou e atirou.
Atingido no tárax e nIIW
abdõmen. Carlos chegou a ser
hospitalizado, mas morreu no
dia seguinte
A policia afirma que o
autor dos divan's é Leonardo
Uma, supervisor contratado do
London Green Park, casado e
amante de Priscilla.

COMUNICADO - TARCISO GHECIINL Inscrito no CPF N.
681.812.210-87, torna público que recebeu junto a Secretaria
de Estado de Maio Ambiente e Recursos Naturais - SENA a
Mono de Instalação-Li, para atividade de Terminal/base de
armazenagem de produtos perigosos, localizada na Fazenda
Thiba no municipio de Pomerania - MA, conforme Processo
SENA
155851/2020.

ARCISO CHEDINi
COMUNICADO - TARCISO GHEDINI, inscrito no CPF N.
681.812.210-87, torna público que recebeu junto s) Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais - SENA a
Licença de Instalação-LI, pars atividade de Terminabbase de
armazenagem de produtos perigosos, localizada na Fazenda
Colina Verde no municipio de Colinas - MA, conforme
Processo SENA N. 155819/2029.
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COMUNICADO - POSTO VITORIA II LIDA (CNPJ N.
10.818.924/0001-53) torna público que REQUEREU, em
Março de 2021, junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente
e Recursos Naturals - SENA, a Renovação de Licença de
Operação - (RenL0), E-Processo fil. 04.4260/2021, para
Posto de Abastecimento/Revenda de Coinbustiveis Liquidos,
bcatcrado na Rod MA 014, KM 132, N°05, Povoado São Roque,
Pakneirandia- MA, CEP: 65238-000.
',., FLNA SIDEHLIHGlr:JA _ 4
COMUNICADO - VIENA SIDERURGICA S.A., CNPJ n°
07.609.993/0001-42, toma pubic° que RECEBEU, da Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais, a Licence
Ambiental de Regularização - LAR para atividade de Produção
De Carvão Vegetal Proveniente De Plantio De Eucalipto,
murdcipio de Sitio Novo/MA, conforme dados constantes no
processo SEMAre 189450/2020.
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PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA o
AVISO DE LICffA

a',

DO MARANHÃO

PREGÃO ELETRONICO - SRP 005 1210 Pregoeiro Ofidal
da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhao,
Estado do Maranhao, torna público, para conhecimento dos
interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.°10.520/02,
Decreto FL° 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da
Lei n.° 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na
modalidade Pregão Eletriinico coin registro* preço, &tip°
menor preço por tote e apuragão por item, que tem por objeto
contratação de empresa parafemednamtodemedikarnarios,
materials hospitalares. EPIs e material de laboratório de
Interesse da Prefeitura de Santa QUIterla do Maranhão/Ma, o
certame se realizari no dia 29 de março de 2021,430830horas
(horário de Brasilia). Armes do uso de recursos da tecnologia
da Inferno*, site https://www.portaldecompraspubficas.
com br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura
Municipal, na sala da Comissão Permanente de licitação,
situada na Av Cel. Francisco Moreira, n. 45, Centro, Santa
Quitéria do Maranhao - Ma. 0 edital e seus anexos encontramse disponíveis na pagina web do Portal de Compras Públicas
- endereço hdps://www.portaldecompraspublicas.combr.
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou peio
telefone (* 98) 3194-7701, das 08:00 as 12:00hs.
SANTA QUITE RIA DO MARANHÃO-MA, 15 de fevereiro de 2021
Amaury Pablo Costa dos Santos.- Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGA0 ELETRONKO -SIP 006/2021. A Pregoeira Ofrcial da
Prefeitura Municipal de MAGAU-1AES DE ALMEIDA, Estado do
Maranhao, toma público, para conhecimento dos interessados
que fart realizar, sob a égide da Lei n.° 10520/02, Decreto
n.° 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei n..
8.666/93 essas alterações posteriores, licitação na modalidade
Pregão Eletrônico com registro de prep, do tipo manor preço
por lote e apuração por item, que tern por objeto contratação
de empresa para fornecimento de medicamentos, materiais
h0sPitalares, EPis. raio-x, material de laboratório de interesse
da Prefeitura de Magalhães de Almeida/Ria, o certame se
realizará no dla 29 de março de 2021. As 08:30 horas (horário
de Brasilia), através do uso de recursos da tecnologia da
informação, site https://wwwportaldecompraspublicas.com.
br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal,
na sala da Comissão Permanente de licitação, situada na Rua
Manoel Pires de Castro, 279 Centro, Magalhães de Almeida Ma. 0 edital e seus anexos encontram-se disponfveis na pagina
web do Portal de Compras Públicas - endereço https://www.
portaldecompraspublcas.combr. Esclarecimentos adicionais
no mesmo endereço e/ou pelo telefone 1° 98) 3483-1122, das
08:00 as 12:001ss.
MAGAWAES DE ALMEIDA-MA, 15 de março de 2021
Paula Lima Costa -Pregoeira Municipal.

COMUNICADO - VIENA SIDERORGICA S.A., CNPJ ri.
07.609.993/0001-42, toms pubic° que RECEBEU, da Secretarla
de Estado de Melo Ambiente e Recursos Naturals, a Licença
Ambiental de Regularização - LAR para atividade de Produção
De Carvão Vegetal Proveniente De Plantio De Eucalipto,
municipio de Sitio Nova/MA, conforme dados constantes no
processo SEMA n°156164/2020.

HID ,

..--: i) CH,-

JIn -F--';E-;:-:.

COMUNICADO - 0 Sr. HILO ROCHA GUIMARÃES JUNIOR,
podador do CPF n°577.040.143-87, toma público, que requereu
pinto ri Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos
Naturais - SEIM, Licença Unica Ambiental - LUA, para fins
de atividade de Agrossilvipastoril na FAZENDA LAGOINHA,
localizada na Zona Rural de Benedito Leite - MA, conforme
process° n° 041744/2021.
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COMUNICADO - MENDONÇA E VIEGAS LTDA (CNPJ:
40290.153/0001-35) lama público que RECEBEU da Secretarie
de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais/SENA, a
AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE Pogo TUBULAR
PROFUNDO n° 011710312021, na BaW• Nuirogitifica do Rio TuriaPi,
sob as coordenadas geogrificas, Lalitude 2°1 54.17S e Longitude
ISIT 25.03 0, tocsin& Enderega R 06 n'715 BAIRRO: VILA
ANTONIO WEBACEP: 65208-000, Município de Santa Helene- MA,
pme a finaidade indústria de éguas envasedas, conformer Processo
n°21020931873/2021, &process° 026673/2021.
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A Comissio Permanente de Licitaçao • CPL informa que errs Publicação de
Resultado, dateda em 19 de janeito de 2021, pagina 20, referente ao Pregão Eletrônico ne
058/2020, tendo como 0131E10: Contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços de seguro total automotivo para atender as Ambulâncias do SAMU e frota da
SEMUS.
ONDE SE LE: For declarada vencedora do certame a empresa: IBC SOLUCOES E

INOVAÇÕES TECNOLOGICAS LEDA.
LEIA-SI • foi deciarada vencedora do certarrie a empresa: MAPFRE SEGUROS
GERAIS S.A
CHRISTIANE FERNANDES SILVA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO SAP Ni 6/2021

mail: cialeiranovamapgmaii.com.

LUIZA COUTINHO MACEDO
Prefeita
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Ne 19/2021 -SAP
O Munkipio de Ferra Nova do Maranhao - MA. por meio da Comissão
Permanente de Licitação • CPL, torna público aos interessados que, com base na Lei n.9
10.520/2002. dos Decretos Municipais ne 004/2021, da Lei Complementar 0.9 123/2006
alteraria peta Lei Complementar ne 147/2014, e, subsidiarramente, da Lei n.2 8.666/1993 e
de °peas normas aplicevers ao objeto deste certame, fará realize! as 08h30 (oito horas e
trinta minutos) do dia 05 de abril de 2021, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL,
'to tipo menor preço, tendo por OBJETO: contratação de Empresa para prestação de
serviços de licenciamento e locação de software de gestão escolar corn implantação,
conversão, treinamento presencial e remoto, testes e serviços de manutenção e suporte
técnico online especializada no fornecimento de Platafoi ma Cognitive de Gestão do
Conhecimento e Sistema de Registro Escniar. corn modulo de aula não presencial, com

disponibilidade de aplicativos e serviços de implantação e apacitaçao de multiplicadores
pare supra' as necessidades da Secretaria de Municipal de Educação SEMED de Feira Nova
do Maranhão-MA. conforme Termo de Referencia LOCAL. Comissão Pennanente de
Licitação, situada à Praça Central, Centro. Feira Nova do Maranhão • MA. OBTENÇÃO DO
EDITAL: 0 Edital e seus anexos estão h deposição dos interessados nos dun de expediente
das 08h00rn1n as 12h00m1n, na Comissão Permanente de Licitação • CPL situada no
endereço acima, onde poderão ser consultados e °Michas gratuitamente, bem como no see
da Prefeitura Municipal: https://feiranovadomaranhao.ma.gov.br. Informações adicionais
no endereço acima ou e-mail: cptharanovamaaagmail.com.
Feira Nova do Maranhao • MA, 17 de março de 2021.
JACKSON MACEDO ROCHA
Pregoeiro
LUIZA COUTINHO MACEDO
Prefeita
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N9 20/2021-SAP
O Municiero de Ferro Nova do Maranhao • MA. por meio da Comissão
Permanente de Licitaçao • CPL torna público aos nteressados que, coin base na Lei n.9
10.520/2002, dos Deeretos Municipals n9 004/2021, da Lei Complementar n.° 123/2006
alteracia pela Lei Complementar ria 147/2014. e, subsidiariamente, da Lei no 8.666/1993 e
de outras norms aplicáveis ao objeto deste certame, fara realizar as 11100 loose horas)
do dia 05 de abril de 2021. licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor
prey). rendo por OBJETO: Contratação de empresa especializada para Prestação de
Serviços ern Consultoria na area da Contabilidade Pública, visando atender as necessidades
da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhao • MA, conform', Termo de Referência.
LOCAL: Comissão Permanente de Licitaçao, situada a Praça Central, Centro. Fora Nova do
Maranhao - MA. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão a disposição dos
interessados nos dias de expediente das 08h00min as 12h00min. na Comissão Permanente
de LidtaçÃo • CPL. situada no endereço acima, onde poderão ser consultados e obtidos
Prefeitura
Municipal'
como
no
site
da
gratuitamente.
Lim
Mtps://feiranovadoinaranhao.ma.gov.br. Informações adicionais no endereço acima ou email: cptfeiranovama@gmailcom.
Ferra Nova do Maranhao • MA, 17 de março de 2021.
JACKSON MACEDO ROCHA
Pregoeiro
LUIZA COUTINHO MACEDO
Prefeita
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO W 8/2021-SAP
O Municiero de Iseira Nova do Maranhao • MA, por 111fre0 da Comissão
Permanente de Licitação • CPL, torna publico aos interessados que, com base na Lei
n 9 10.520/2002, dos Decretos Municipals na 004/2021, da Lei Complementar ne

123/2006 alterada pela Lei Complementar na 147/2014, e, subsidiariamente, da Lei n.a
8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, tara realizar as
14h00 (catorze lamas' do dia OS de abril de 2021. licitação na modalidade PREGÃO
ELEIRC/NICO, do tipo menor preço, tendo par OBJETO: Registro de Preços para future
contratação de empresas para o fornecimento parcelado de peças autmotwas para
suprir as necessidades da frota de veicuios da Prefeitura Municipal de Feira Nova do

Maranhao • MA e sues Unidades Administrativas, conforme termo de Referência.
LOCAL: Comissão Permanente crc Licitação, situada a Praça Central. Centro, Feira Nova
do Maranhao - MA OBTENÇÃO DO EDITAL: 0 Edital e seus anexos estão a disposição
dos interessadc,s nos dias de expediente das 08h00min as 12h0Omin. na Comissão
Pei manente de Licitação - CPL, situada no encleieço acima, onde poderão ser
consultados e obtidos gratuitamente, bem como no site da Prefeitura Municipal:
www.portaldecompraspublicas.com
e
littps://fehanovadoinaranhao.ma.goa.br
Informações adicionais no endereço acima ou e-mail: cplfelranovainaaaginailcom.
Feira Nova do Maranhao • MA. 17 de março de 2021.
JACKSON MACEDO ROCHA
Pregoeiro

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHAES DE ALMEIDA, Estado
do Maranhao, torna público, para conhecimento dos interessados que fare realizar, sob a
Elide da Lei n* 10.520/02. Decreto n.9 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei
n.9 8.666/93 e suas aiteracaes posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico com
registro de preço, do tioo menor preço por lote e apuração por Item, que tem por objeto
contratação de empresa para fornecimento de medicamentos, materiais hospitalares. EP1s,
raio•x, de interesse da Prefeitura de Magalhães de Almeida/Ma. o certame se realizara no
dia 01 de abril de 2021, as 11:00 bores thorário de Brasaral, através do uso de recursos da
tecnologia da informação, site https://vAvw.portaldecompraspublicas.coaabr, sendo
Presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal. na sala da Comissão Permanente de
Licitação, situada na Rua Manoel Pires de Casti o, 279 Centro, Magalhães de Almeida - Ma.
O edital e seus anexos encontram-se disponiveit na nagina web do Portal de C.ornpras

Públicas - endereço https4/wvAv.portaidecompraspublicas.com.be Esclarecimentos
adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (' 98) 3483-1122, das 0800 as
12:00hs.
Magalhães de Almeida-MA. 15 de março de 2021.
PAULA LIMA COSTA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP W 7/2021
A Pregoeira ()tidal da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, Estado
do Maranhao, tom ()tibia°, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a
egide ea Lei n.9 10.520/02. Decreto rie 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Let
n.9 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico com
registro de preço, do tipo menor preço por Item e apuração pot item. que tem por objeto
contratação de empresa para fornecimento de Equipamentos de laboratório, o certame se
realizará no dia 01 de abril de 2021, es 08:30 horas (horário de Brasilia), atraves do uso de
recursos da tecnologia da inforrnaçho. sfte littps://www.portaldecrimpraspuleicas.com.br,
sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão
Permanente de Licitação, situada na Rua Manoel Pires de Castro, 279 Centro, Magalhães
de Almeida • Ma. 0 edital e seus anexos encontram•se disponiveis na pagina web do Portal
https://vvvAv.portaldecompraspublIcas.com.br.
de Compras Públicas - endereço
Esclarecimentos adicionais /10 memo endereço e/ou pele telefone (• 98) 34834122, das
08:00 as 12.00hs.
Magalhães de Almeida•MA, 16 de marco de 2021.
PAULA LIMA COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGAO ELETRONICO No 14/2021

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Milagres do Maranhao, Estado
do Maranhao, torna público, para conhecimento dos interessados que fera realizar, sob a
égide da Lei n.9 10.520/02. Decreto no 10.024/19, Decreto Municipal n.9 010/201a e
subsidiariamente as disposições da Lei ne 8.666/93 e suas alterações posteriores. licitação
na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo maior preço por Item, que tem por objeto a
Contratação de instituição financeira para prestação de serviços em earlier exclusivo de
pagamento da folha de salário dos servidores ativos, eletivos, contratados, comissionados
e inativos ria Prefeitura Municipal de Milagres do IVIaranhao/MA, o certame se realizará no
dia (15 de etail de 2021, as 08:30 horas thoracic, de Brasilia), através do uso de recursos da
tecnologia da mformação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.hr. tendo
presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na seta da Comissão Permanente de
Licitação, situada na Rua Cel Francisco Macatrao, 118, Centro. Milagres • MA. 0 edital
seus anexos encontram-se disponiveis na pagina web do Portal de Compras Publicas •
endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais
memo endereço e/ou pelo telefone (98) 984594578, das 08:00 as 12:00hs.
Milagres do Maranhão-MA. 15 de março de 2021
lOSE AUGUSTO CARDOSO CALDAS.
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Ni 18/2021
Aquisição de géneros alimenticios para as Secretaries Municipais de interesse
desta Administração Publica, ABERTURA: 01 de Abril de 2021 as 08h:00. ENDEREÇO. Na
Praça Rui Fernandes Costa, sine, Centro. Nina Rodrigues/MA. LEGISLAÇÃO. 10.520/02,
Decreto Municipal 03/07 e subsidiariamente a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
OBTENÇÃO DO EDITAL: 0 Edital e seus anexos estão a disposição dos interessados 110
endercoa supra, de 2a a 60 leira, no horario das 081100 (oho horas) as 12h:00 (doze horas)
padera ser obtido mediante recolhimento da importância de RS 100.00 (rem) reais,
tambein estarão disponivel no meio eletrônicm https://ninatodogues.ma.gov.br. onde
consultado ou obtido. Esclarecimentos adicionais, no rnesmo endereço ou pelo
Madera
1 elefone (98) 99135 1853 • pelo email licitacaopmninadahotmailcorn, Nina Rodrigues •
MA.
Nina Rodrigues-MA. 19 de Março de 2021.
RAIMUNDO NONATO SILVA JUNIOR

LUIZA COUTINHO MACEDO

Pregoeiro

Prefelta

e.
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oelo Adien 45,620Z1i,.1:0001(..1

arço de 2021

AVISO DE RETiFlaAfeirae• •• PREGÃO ELETRÔNICO Ni 58/2020

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO W 9/2021-SAP

Fern Nova do Maranhki • MA, 17 de março de 2021.
IACKSON MACEDO ROCHA
Pregoeiro

eã3t

PREFEITURA MUNICIPAL Dp.NaRATRIZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

O Municipio de Feira Nova do Maranhão Mk poi meio da Comissão
Permanente de Licitação • CPL torna público aos interessados que. com base na Lei n.9
10.520/2002, dos Decretos Municipais na 004/2021. da Lei Complementar n.9 123/2006
alterada pela Lei Complementar no 147/2014, e, subsidlariamente, da Lei n.0 8.666/1993 e
de outras normas aplicaveis ao objeto deste certame, fará realizar às 08h30 ("to horas e
tonta minutos) do dia 06 de abril de 2021. Ilcitaçâo na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO.
do tipo menor pew, tendo por OB1E10: Registro de Preços para future contratação de
empresas para prestaçho de serviços mechnicos. eletrito. funilaria e borracharia para suprir
as necessidades da frota de veiculos da Prefeitura Munirpal de feira Nova do Maranhao
• MA e suas Unidades Administrativas, conforme 1 ermo de iteferancia. LOCAL: Comissão
Permanente de Licitação, situada a Praça Central. Centro. Feira Nova do Maranhao • MA.
°BRNO° DO EDITAL: 0 Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos dias
de expediente das 08h0Omin as 1.21i00min, na Comissão Permanente de Licitação - CPL.
situada no endereço acima. onde {Nadel*, ser consultados e obtidos gratuitamente, bem
como no site aa Prefeitura Municipal: https://feiranovadomaranhao.ma.gov.br e
www.portaldecompraspublicas.com.br Informações adicionais no endereço acima ou e-
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