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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 
CNPJ: 06.988.976/0001-09 

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO — SRP 006/2021. A Pregoeira Oficial da Prefeitura 
Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, Estado do  Maranhao,  torna público, para 
conhecimento dos interessados que A LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 
006/2021- Objeto: medicamentos, materiais hospitalares, EPIs, raio-x„ que seria 
realizado dia 29/03/2021 as 08:30, foi prorrogado para o dia dia 01 de abril de 2021, ás 
11:00 horas (horário de  Brasilia),  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 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, 19 de março de 2021 

• 
Pau a ima Costa. 

Pregoeira Municipal. 
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COMUNICADO 

VIEIRA BRASIL EMPREENDIMENTOS LIDA 
A VIEIRA BRASIL EMPREENDIMENTOS LIDA INSCRITA NO 

CNPJ 03.994.074/0001-89 TORNA A PUBLICO QUE RECEBEU 
DA SECRETARIA ESTAUDAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS 
NATURAIS - SEMA, A OUTORGA DE DIEREITO DE USO DE UM 
POO SITUADO NA  AV.  DEPUTADO  LUIS  EDUARDO MAGALHAES 
S/N, BAIRRO CALHAU, NA CIDADE DE  SAO LUIS  ESTADO DO 
MARANHÃO, CONFORME E-PROCESSOS  DEN'  139922/2019. 

ESTADO DO MARANHAO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA  

CNN:  06.488.976/0001-09 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA  
AVID°  DE PRORROGAÇÃO DE urantOlo 

PREGÃO ELETFIONICO - SRP 006/2021.A Pregoeira Oficial da Pre-
feitura Municipal de MAGALHAES DE ALMEIDA, Estado do  Maranhao  
orna público, para conhecimento dos interessados que A LICITKAC 

PREGÃO ELETRONICO 006/2021- Objeto: medicamentos, materiais 

40  talares, EP1s, ralo-x,, que seria realizado dia 29/03/2021 as 
foi prorrogado para o dia dia 01 de abril de 2021, as 11:0C 
(horárlo de  Brasilia),  através do uso de recursos da tecnologia 

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. MagalhSes de Almeida - Ma. 0 edital e seus 
anexos encontram-se disponiveis na pagina  web  do Portal de Com 
pras Públicas - endereço https://www.portaldecompraspublicas  
com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou peic 
telefone (' 9813483-1122, das 0800 as 12:00hs. 

44DA7 MAGALHAES DE ALMEIDA-MA, 19 de março de 2021 
HASS Paula Lima Costa. 
44CAR Pregoeira Municipal.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 
INATO AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO - SRP 007/2021. 
(IA Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES 

DE ALMEIDA, Estado do Maranhão, toma publico, para conhe-
cimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei 
n.. 10.520/02, Decreto is.. 10.024/19 e subsidiariamente as 
disposições da Lei n.0  8.666/93 e suas alterações posteriores, 
licitação na modafidade Pregão Eletrônico com registro de 
preço, do tipo menor preço por Item e apuração por 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, as 0830 horas (horário de  Brasilia),  através 
do uso de recursos da tecnologia da informação,  site  https:// 
www,portaidecompraspublicas.combr, sendo presidida pela 
Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Per-
manente de Licitação, situada na Rua Manoel Pires de Castro, 
279 Centro, Magalhães de Almeida - Ma.0 edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis na pagina  web  do Portal de Compras 
Públicas - endereço https://www.portaidecompraspublicas. 
combr. Esclarecimentos  adicionais no mesmo endereço e/ou 
pelo telefone ('98)3483-1122, das 08:00  at  12:00hs. 

treDAT mAGALRAEs DE ALMEIDA-MA, 16 de março de 2021 
HASS Paula Lima Costa.  
**CAR  Pregoeira Municipal. 

Inscrições para 852 Encoge foram 
prorrogadas até terça (23) 

As inscrições para a 85. 
edição do Encontro do Colégio 
Permanente de Corregedo-
res-Gerais dos Tribunais de 
Justiça foram prorrogadas ate 
terça-feira (23/3). A medida 
atende a alguns pedidos, em 
razão da  mix.,  liberação para 

-rticipação também de as-
sores e de assessoras que 

..ompõem o corpo técnico das 
conegedorias 

Aextensioaocorporecnico 
visa ampliar a representação de 
cada corregedoria da Justiça 
nas oficinas, promovendo o 
intercarnbiodeforma plena  ern  
todos os temas debatidos. As  

Wo
es  preçisam passar pela 

do corregedor ou da 
egedora de cada estado e 

cada orgao poderá inscrever 
representantes em todas as 10 
oficinastemiticas. 

0 evento, no entanto, segue 
com sua programação inaltera-
da. Com  o tema 'Cooperação 
Judicial e Administrativa entre 
os Órgãos do Poder Judiciáricr, 
será realizado no dia 25 de mar-
ço, em formato virtual, a partir 
da 8h30. A palestra magna 
"CooperaçãoJudlcial na Atuali-
dadelque acontece na abeitura 
Encontro,  sera  proferida pelo 
ministro do Supremo Tribunal 
Federal, Alexandre de Moraes. 

Os trabalhos serão presidi-
dos pelo corregedor da Justiça 
do Maranhão e presidente do 
Colégio, desembargador Paulo 
Velten. A solenidadedeabertu-
ra deverá reunir ocolegiadoda 
entidade e  test  a participação 
da ministra corregedora  natio-
nal  daJustiça, Marialhereza de 
Assis Moura, e outras autorida-
des convidadas. 

As medidas anunciadas 
pelo governador Flavio  Dino  
nesta sexta-felra (19) contra o 
coronavirus são divididas em 
duas: as que valem para todoo 
estado e as que valem apenas 
para a Ilha de São Luis. 

Em ambos os casos, as 
medidas que já haviam sido 
decretadas antes foram esten-
didas e também continuam 
valendo. 

Veja como ficou: 
Para o Estado todo 
Foram anunciadas me-

didas novas que valem para 
todo o  Maranhao.  São elas: 

- O feriado de 28 de julho 
sere antecipado para 26 de 
março, a próxima sexta-feira. 
Trata-se de um feriado estadu-
al, o da Adesão do Maranhão 
Independencia. 

- Haverá suspensão de 
atividades não essenciais em 
27 e28 demarco. os próximos 
sábado e domingo. Ou seja, 
serão tres dias seguidos de 
forte redução de atividade. A 
ideia é diminuir a circulação 
de pessoas e combater a con-
taminação. 

- Serviços essenciais vão 
continuar funcionando Entre 
eles, estão  hospitals,  farmácias 

Uma operadora de saúde 
não pode cancelar o plano 
para dependentes se o titular 
viera falecer e os dependen-
tes continuarem a efetuar 
os pagamentos. Foi dessa 
forma que a 2. Vara Cível de 
Silo Luis confirmou decisão 
liminar e proferiu sentença 
em favor dos autores, pais 
do titular do plano. A ação 
foi movida em face da GEAP 
Autogestão em Saúde. A 
Justiça determinou a manu-
tenção do plano de saúde 
dos autores nas mesmas con-
dições contratadas quando 
seu filho, titular originário 
do plano de saúde, era vivo. 

A ação narra que os re-
querentes são beneficiários 
do plano de saúde da de-
mandada na condição de 
dependentes do titular, filho 
dos autores, que veio a fale-
cer em 30 de julho de 2014. 
Relatam que comunicaram 
o ocorrido a empresa  re,  vi-
sando continuar utilizando 
os beneficios do plano de  

e supermercados. 0 horário de 
funcionamento ainda vai ser 
determinado. 

- Entre a segunda-feira 
(22) e o domingo (27), ha-
verá a suspensão das cirur-
gias eletivas, que são aquelas 
agendadas. Vale para a rede 
privada também. Isso  sera  
feito para preservar insumos 
e materiais para pacientes em 
estadograve. Todos os Estados 
brasileiros estão encontrando 
dificuldade em encontrar for-
necedores, por causa da alta 
procura. 

saúde, comprometendo-se 
a assumir os pagamentos, e 
que em março de 2015 eles 
receberam comunicação da 
gestora do plano sobre o fim 
da cobertura, o que, segundo 
os autores, pautou-se em 
uma interpretação equivo-
cada da Lei 9656/98 (Lei dos 
Planos de Saúde). 

Além dessas novas medi-
das, continua valendo as que 
já haviam sido decretadas: 

- Aulas presenciais estão 
suspensas nas escolas esta-
duais, municipais e privadas. 
As universidades estaduais 
e privadas também entram 
na lista. Creches e berçários 
podem funcionar. 

- Eventos, festas, cinema e 
teatro estão suspensos. 

- Serviço público estadual 
segue sem atividade presen-
cial,com exceção para serviços 
essenciais. 

Por fim, pediram pela 
concessão e posterior confir-
mação dos termos da tutela 
provisória de urgência. De 
pronto, a tutela antecipada, 
que é a aplicação dos efeitos 
da ação antes do término do 
processo, foi deferida. No  
merit°,  a demandada contes-
tou, argumentando sobre a  

Para  Sao  Luis 
Juntando as medidas an-

teriores, que continuam va-
lendo, e as novas, ficou assim: 

- Bares e restaurantes con-
tinuam fechados are o dia 28, 
dominga 

- Academias, pilates e 
escolas de esporte podem 
funcionar das 6h As 21h, com 
apenas metade da capaci-
dade (com exceção dos dias 
26, 27 e 28, quando estarão 
fechados). 

-Mercados podem funcio-
nar das 6h As 21h, com apenas 
metade da capacidade e uma 
pessoa porfamilia (nos clias26, 
27 e 28 poderá haver horários 
mais limitados). 

- O horário permitido para 
a construção civil é das 7h As 
16h (com exceção dos dias 
26, 27 e 28, quando estarão 
fechados). 

-  Delivery  está permitido  
areas  23h. 

- Loja de conveniência 
pode abrir, mas não pode ser-
vir comida e bebida no local. 

- Comércio em geral con-
tinua funcionando entre 9h 
e 21h (com exceção dos dias 
26, 27 e 28, quando estarão 
fechados). 

sua natureza juridica de ope-
radora de piano de saúde na 
modalidade de autogestão 
e a legalidade do cancela-
mento do plano de saúde, 
pedindo pela improcedência 
dos pedidos dos autores. Foi 
realizada audiência de con-
ciliação, mas as partes não 
chegaram a um  acacia  

Tire suas dúvidas sobre as novas medidas 
contra o coronavirus no Maranhão 

Fiscalizações continuam sendo feitas 
para que medidas sejam cumpridas. 

SENTENÇA 

Plano de saúde não pode ser cancelado 
para dependentes após morte do titular 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA Wit4IttRANIMI,- 

AVI5O DE UOVIÇÃO ; a; ) 
PREGAO emiaorco t 9120it-8h4— 

o Município de  Fein  Nova do  !amnia*  - MA. por meio da Conassao  
Permanent*  de  WW1°  - CPI., torna pdbaco aos interessados que,  cons  base na Lei rt.2  

1.0.52Ct1 ARM, dos Dederos Municipais n41 004/2021, da Lei Complementar nft 123/2006 
Armada  *la  Lei Complementar  nit  147/2014. e, subsidiadamente, da Lei n.2 8.666/1993 e 
de outras normas aplicáveis ao  °islet° desk  certame,  fad  realizar es 08h30 (oito  hods  e  
Mind  minutes) do dia 06 de abril de 2021, fidtaraio na modalidade PREGAO ELETROINCO, 
do tipo menor preço, tendo por OBIETO: Regime° de Preços pare future contra** de 
empresas pare  mean*  de serviços nsednicos,  Metric°, Malaria  e borracharia pare suprir 
as necessidades da frota de velculcs da  Protease  Municipal de Feira Nova do Mararride 
- MA e sues Unidades ealmtnistratims,  conform Term  de Raimencia. LOCAL: Conessto 
Permanente de Licitaalo, situada A Proa Central, Centro,  Fare  Nova do Maranielo -  NM.  
081ENÇA0 DO EDITAL O Edital e  seas memos  estSo à  dispose*  dos interessados nos Sias 
de  **diode  das OBWOrten ás 12h00ns1n, na Comisdo Permanente de Licitadio • CPI, 
dosada no endereço  admit, code pods*  ser consultados e obtldos gratuitamente,  Isere  
como no  site  da Prefeitura Merskipal: https://felranovadonsarenhao.magov.br  e 
vaseraportadecompraspuharae rom.br  fraormaçaes adicionais no endereço acima ou 

cdfeiranovamagasmae.com.  

Fein  Nova do  Maranhao  - MA, 17 de março de 2021. 
JACJCSON MACEDO ROCHA 

Pregoeiro 

UNA COUTINHO MACEDO 
Prefeita 

AVISO DE ucn-AVIo 
PREGke PRESENCUt. /49 19/2021-SRP 

O Município de Feira Nova do Niaradalo - MA, por meio da COMiSSiO 
Permanente de Licitado -  CPL,  torna  OW°  aos interessados que, tons base na Lei me 
10.57/3/2072.,  Jos  Decretos  Municipals  na 004/2021, da Lei Complementar ne 123/2006  
Were&  peia *I Complementar na 147/7014, e, subsdariarnente, da Lei n.2 8666/1993 e 
de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar is 08h30 (oito horas e  
Lind  minutos) do  die  OS de WM de 2021,  kids*  na modalidade PRE6A0 PRESENCIAL 
do tipo IDEVIOr preço,  ten*  par OBJETO:  coatroom*  de Empresa pare prestaçio  cis 
semis*  de licenciamento e  loon*  de  software  ck gestko escolar  cons  Implant:Mo.  
camera°,  treinamento presencial e  remote.  testes e serviços de manutendo e suporte 

r  Manic°  *fine especializada no fornecimento de Plataforma  Cognitive  de  Gestic>  do 
Conhecimento e Sistema de  Registers  Escolar, cola modulo de aula nb presencial,  corn  
rfisponlbilidade de aplicativos e  *reps  cie implantadto e capadtKio de multiplicadores  
*re  suprir as necessidades da Secretaria de Municipal de Educado- SEMED de  Fars  Nova 
do learanWo-MA, conforme Termo de Referenda. LOCAL:  Corn**  Pennanente de 
Liritaçeo,  shade  á Praça Central, Centro,  Fein  Nova do fearanhio - MA. OBTENÇÃO DO 
EDITAL: O EdItal e  seas  mesas estilo à chspositak  des  Interessados nos  dies  de expediente 
das 08W0min às 12h0Omin, na Comas* Peale:nestle de Licitado -  CPL,  situada no 
endereço  new,  onde pedalo ser consultados e obtidos gratuitamente, bem como no  site  
da Prefeitura Municipal: httpa://feltanovedomaranhao.ma.gov.br. Informadies adicionais 
no endereço acima ou  e-mail:  cpl.feiranovaniateagmatcorn. 

Feira  Nam  do  &Wadi*  - MA, 17 de março de 2021.  
JACKSON  MACEDO  ROOM  

Presecie, 

LUIZA COUTINHO MACEDO 
Prefeita  

/NM  DE UCFCAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N11 20/2021-8RP 

O Municipio de Feira Nova do Maranhão - MA, por meio da Comissão 
Permanente de Licitação  CPL  torna  malice  aos interessados que, com base na Lei ne 
10.520/2002. dos Decretos Munidalis ne 084/2021, da Lei Complementar 15,9 123/3006 
alterada pote Lei Complementar nt 147).1014, e, subsidiariamente, da Lei n.e 8666/1993 e 
de outras enemas aplicáveis ao objeto deste certame,  fare  realizar às 11h00  (on* harm)  
do dia 05 de  Writ  de 2021,  Wadi°  na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo menor 
preço, tendo por OBJETO: Contra** de empresa especializada para Prestos* de  
*Niece  em  Consulted,  na área da Corstabildade  NW*,  visando atender as necessidades 
da Prefeitura Municipal de Feira  Nava  do Maranhão-- MA, conforme Termo de Reigniticia. 
LOCAL  Coen**  Permanente do  Licit**,  situada I Praça Central, Centro, Feira Nova do 
Maranhão - MA. oeTENVIO DO EDITAL: O  Wind  e seus  smears  estSo à disposIdo dos 
late:egad* nos dias de expediente das 0111430min ks 12h0Ortsin, na  Coral's*  Permanente 
de LiciteaSo -  CPL,  situada no endereço acima, onde  poster*  ser  consulted*  e  °lades  
gratuitamente,  bee  como no  site  da Prefeitura Municipal: 
leaps://kiranceaclornaranhaoma.gov.be  Informagaes adicionais no endereço acima ou  e-
mail:  cpleelranovemaegmall.cons. 

Feira Nova do Maranhlo • MA, 17 de março de 2021.  
JACKSON  MACEDO ROCHA 

Pregoeiro 

LU1ZA 030TINHO MACEDO 
Prefeita 

AVISO DE LICITAÇÃO • 
PREGÃO ELETRON100  fee  8/202140 

O Município de Feira Nova do Maranhão - MA, por inalo de (Omissão 
Penn/petite de Licitação -  CPL,  torna  rake  aos interessadas que,  corn  base na Lei  
aft  10.520/2002, dos Decretos Municipais no 004/2021, de Lei Complementar nft 
123/2406 alterada pela Lei Complemeatar ne 147/2014, e, subsidiariamente, do Lei  raft  
8866/1993 e de outras normas aplicáveis ao  West*  deste certame,  fare  realizar as 
14h00 (catorze horas) do dia 05 de abrR de 2021,  licit**  na modalidade PREGA0 
DETRONICO, do tipo menor  pre*, tondo  por OBJETO: Registro de Preços para futura 
contratação de. empresas para o fornecimento parcelado de peças auttnativas para 
super as necessidades da frota de velados da Prefeetam Municipal de Feira Nova do 
Mama* - MA e suas Unidades Administrativas, conforme Termo de Referenda. 
LOCAL:  Cons**  Permanente de  Licit**,  situada à Praça Central, Centro, Feira Nova 
do Maranhão - MA. OBTENÇÃO DO EDITAL O Edital e seus anexos estilo à disposição 
dos emeressados nos das de experSerde das 08h00ln1n es 12h00nan, na Comissão  
Pere ibe de Lialtaçeo - CPI, situada no endereço acima, onde  :eider*  ser 
consultados e  Wed*  gratuitamente,  hens  como no  site  da Prefeitura Municipal: 
Marelfeiranovadornatorthao.magovezr e www.porteidecomprespubecas.comear. 
Informações adicionais no  ender**  acima ou  e-mail:  cpl.feiranovamaiNgmaileom. 

feira Nova do  Maranhao  - MA, 17 de  memo  de 2021.  
JACKSON  MACEDO ROCHA 

Pregoeiro 

LUIZA COUTINHO MACEDO 
Prefeita 

Erg  tiTURA MUNICIPAL DE  IMPERATRIZ 

AVISO DE RETIFICAÇÃO 
PREGA0  salvia=  P14 58/2020 

A ComissSo Pennanente de Licitação •  CPL  informa que em Publics:a*  tie  
Resultado, datada em 19 de Janeiro de 2021, pare* 20, referente ao  Pre**  Eletrônico ree 
058/2020, tendo  cony  OBJETO: Contratedio de empresa especializada  *fa  a prestação de 
serviços de seguro  toad  automotora para atender as Anibulancias do  SALMI  e  iota  da  
SEMIS.  

ONDE SE  Le:  Foi declarada venue:km do certame a  empress:  ESC SOWÇOES E 
iNovgats TECNOLOGICAS LTDA.  

WA-SE: Foi declarada vereadora do certame a empresa: MAPFRE SEGUROS 
GERAIS S.A. 

CHNSTIANE FERNANDES SILVA 
Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

AVISO DE UCITAÇA0 
PRENAO StElNeelleCO SRP 6/2021 

A Pregoetra  Okla  da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA,  ask&  
do Maranido, torna ptiblito, para conhecimento dos interessados  qua bra mazer,  sob a 
égide da Lei n.a 10.520/02, Decreto nei 10.02449 e subsidiartameme as dbPosisbes de  Let 
nil  8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade  Prezio Retreads° con  
registro de preço, do tipo menor  prep*  por lote e apurado par hem,  qua  tem  pot  objeto  
contrarily*  de  empress  pare fornecimento de  medicament*,  materiais hospitalares, EPle, 
raio-x, de  intermit  da Prefeitura de Magelhaes de Almelda/Ma, e certame se  realized  no  
die  01 de abril de 2021, as 11:00 horas (horário de  Brasilia), Mavis  do uso de recursos da 
tecnologia da informaçao,  site  intps/www.portaidecompraspubficaecom.be  rondo 
presidida peta Pregoeira desta Prefettura Municipal, na  sad  da Comisdo Permanente de 
Licitação,  due&  na Rua Manoel  Fires  de Castro, 279 Centro, Magalhaes de  Maeda  - Ma. 
0  Weal  e seta enemas encontram-se disportimis na pagina  web  de Portal de  Commas  
Públicas - endereço httpsaliwww.poetaldecompraspubilcas.combr. Esclarecimentos 
adclonals no mesmo endereço e/ou peio telefone (a 98) 3483-1122, das 08:60 as 
1240*. 

Magaides de Almeida-MA, 15 de março de 2021. 
PAULA LIMA COSTA 

AVISO DE uargito 
PREGÃO ELETRION/C0  SAP  Ne 7/2021 

A Pregoara  Mad  da Prefeitura Mmtidpei de MAGALHAES DE ALMEIDA. Estado 
do Maranhão, torna público, para asaecintento dos interessados que  fed vitalizer,  sob a 
elide da Lei n.e 10.520/02, Decreto n.2 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei  
rift  8.666/93 e  Was  attemplies posteriores,  kites*  na modalidade Prega Eletrônico com 
registro de preço, do tipo  memo  preço por Rem e apuração por Rena que  tern pee  reho 
contratação de empresa  perm  fornecimento de Equipamentos de laboraterio. o certame se 
redizará no  die  01 de abra de 71/21, às  NM  horas  (Writ*  de  Braila),  através do um  its  
teCurs°S  da tecnologia  da  Informação,  site  uttPrilwww.portaIdecompraspublicascoralar, 
sendo presidida pala Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da  Combs*  
Permanente de Udtado, situada na Rua  darnel  Pires de Castro, 279 Centro, Magelhies 
de Almeida - MaO edital e seus  *ems  encontram-se  &amnia*  na paina  web  do Portal 
de Compras  Pallas  - endereço https://www.portaidecompraspublicaratorn.br, 
Esdaredmentos adicionais no mesmo endereoa e/ou peio telefone (9  €) 1483-1122, das 
08:00 as 12:00*. 

Magalhies de Almelo:la-MA, 16 de março de 2021. 
PAULA LIMA COSTA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHAO 

AVISO DE ucrotOo 
P1113300 ELEINONKO W 14/2021 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de  Nieves  do  Maranhao,  Eseido 
do  Maranhao,  tome  mediae  pare cordwcinienea dos interessados que  fare  realizar, sob a  
eerie  da Lei  rat  10.520/02, Decreto n2 10.024/19,  Damao  Municipal u.5  010/201E e 
subsidlariarnente as disposições da Lei nal 8.666/93 e sues alterações posteriores,  War,*  
na modalidade Pregão Eletrdier,o, do  UPC  MAN preço  Pot  Item, que  tent  ime objeto 
Contratação de Instituição finenceira para prestação de serviços cm ureter  *dusk°  ris 
pagamento da  Iota  de salário  don  servidores ativos, efetivos, contratados, conaissionados 
e inativos da Prefeitura Municipal de Milagres do Maranhko/MA, o ceriarne se realizará no 
dia OS de abril de 2021, ás 0830  hods  (hoirtirio de  Brasilia),  através do uso de reCtlf$05 da 
tecnologia da  Inform**, site  atter.//www.porteldecompraspubSca.consio, sendo 
presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na  sale  da Cana*  Permafrost*  de 

situada na Rua Cel Frandsco Macatrao. 118. Centro.  Mapes  • MA. 0  Weal  e 
seus anexos encontram-se disponlimis na pigina  web  do Portal de Compras Públicas • 
endereço https://www.portaideaunpraspublicaecombr. Esclarecimentos  adicionais no 
mesmo endereço ejou  pet*  telefone (910 98459-1578, das 0840 as 120Dhs.  

Mantes  do  Maranhao-MA, 15 de março de 2021. 
JOSt AUGUSTO CARDOSO CALDAS. 

Prefeito 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL NI 18/2021 

Aquisição de  genet*  alimenticios para as Secretaries  Municipals  de interesse 
desta Administrado  Mika.  ABERTUFM: 01 de Abril de 2021 as Oitheall. ENDERECCe Na 
Praça  Rut  Fernandes Costa, sins, Centro, Nina Rodrigues/MA. LEGISLAÇÃO: 10320/02, 
Decreto Municipal 03/07 e subsidiartemente a Lei 8.666/93 e suas alterações posterior*. 
OBTENÇÃO DO EDITAL O Edital e seus anexos estão a  dispose*  dos interessados no 
endereço supra. de 21t a fre feira, no horário das 08h:00 (oito horas) Is 12k00 (doze  hods)  
e poderi ser obtido media,* recolhimento da importincia de itS 100,00  (care  reais, 
também  Walla  disparate no meio Mena:gem https://ranarodrieu„ es.ma.gsrebr,  *ark  
poderá ser consultado ou obticks. Esdarecianentes adicionais, no  meow  endereço  an pea  
Telefone (98) 99185-1853 - pelo  email  iftitacaopmninafehotmall.com, Nina Rodrigues - 
MA. 

Mina Rodrigues-MA, 19 de Março de 2021. 
RAIMUNDO NONATO SILVA  JUNIOR  

Pregoeiro 
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