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Prefeitura inicia ações do programa Alimento Seguro 

com vistorias nas feiras e mercados de Sio Luis 
0 trabalho de limpeza das feiras e mercados tem a parceria do Comitê 

Gestor de Limpeza da Prefeitura de São Luis. 
As secretarias munici-

pais de Agricultura, Pesca 
e Abastecimento (Semapa) 
e da Saúde (Semus) deram 
inicio nesta quarta-feira 

(17), as ações do Programa 
Alimento Seguro, iniciativa 
da gestão municipal que 
tem como objetivo garantir 
a qualidade dos alimentos 
comercializados nas feiras 

e nos mercados da capital. 
0 trabalho foi iniciado pelos 
mercados da Macali  Ina  e do 
Coroadinho. 

Nesta primeira fase do 
programa será feito o diag-

nóstico dos produtos de 
origem animal e, em  urn  
segundo momento, o traba-
lho vai focar na orientação 
aos feirantes de todos os 

alimentos comercializados 
nesses locais. "As ações do 
programa serão estendidas 
a todos os mercados e fei-

ras de  Sao  Luis durante os 
meses de fevereiro e março", 

informou o secretário da 
Semapa, Liviomar Macatrao. 

Coordenado pelo setor 
de Defesa e Inspeção Ani-
mal da Semapa, o programa 
terá, neste primeiro mo- 

mento, caráter educativo. 
Durante a fiscalização, os 
profissionais da Semapa, 
em conjunto com agen-
tes da Vigilância Sanitária 
da Semus, observaram as 
condições dos alimentos e 
estão orientando os feiran-
tes sobre a forma correta de 
manter a higiene e o acon-
dicionamento dos mesmos. 
iniciamos um trabalho se-
melhante nos a batedouros 
e agora estamos estenden- 

do a ação para os mercados 
e feiras da capital. O traba-
lho, que segue orientação 
do prefeito Eduardo Braide, 
tem como objetivo garantir 
a saúde da população; des-
tacou Liviomar Macatrão. 

A equipe da Vigilância 
Sanitária do município, for-

mada por técnicos, vete-
rinários, nutricionistas e 
engenheiros, observam se 
os produtos estão expostos 
sem refrigeração, o certifi- 

cado de inspeção do abate, 
as condições do manipu-
lador como vestimentas e 
calçados, assim como o uso 
de EP1s, além das condições 
estruturais do  box.  "Estamos 
detectando o que precisa 
ser mudado e depois vamos 
partir para o momento de 

treinamento de todos os 
feirantes", afirmou a coor-
denadora da Vigilância Sa-
nitária do município, Zilmar 
Pinheiro Rodrigues. 

AÇÕES  
Blitz  Urbana e Semmam concluem ações de 

fiscalizações no período carnavalesco em Sio Luis 
A Secretaria Municipal 

de Urbanismo e Habitação 
(Semurh) por meio da  Blitz  
Urbana, concluiu, na noite de 
terça-feira (16), as ações edu-
cativas promovidas desde a  
Whim  semana em conjunto 
com a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente (Semmam), 
com o objetivo de inibir festas 
e aglomerações no período 
em que seria comemorado o 
Carnaval de 2021. Ao todo, as 
fiscalizações geraram 11 noti-
ficações em diferentes regiões 
da Ilha. 

As diligências, iniciadas na 
última sexta-feira (12), fazem 
parte do planejamento da 
Prefeitura de  Sao  Luis para 
combater a disseminação da 
Covid-19 na capital. Mais de 
20 bairros foram percorridos 
durante a operação. A Praia 
Grande foi um dos primeiros 
trechos visitados pelas equi-
pes. No Centro Histórico, além 
de orientações especificas so- 

bre a Covid-19, a  Blitz  Urbana 
recomendou a desobstrução 
de ruas e calçadas para garan-
tir a passagem de pedestres 
e evitar a aglomeração de 
frequentadores. 

As equipes também estive- 

ram nas regiões do Bacanga, 
Calhau, Centro, Cidade Operaria 
e Renascença, onde os órgãos 
tiveram maior atenção por 
serem, tradicionalmente, os 
que concentram o maior  nil-
mero de eventos carnavalescos. 

Nessas áreas, a fiscalização foi 
intensificada com orientações 
de agentes do Meio Ambiente 
sobre eventos com som e sobre 
as medidas sanitárias adequa-
das para o ambiente e para os 
frequentadores. 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA 

GNPJ: 06.988.976/0001-09 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA.AVISO 
DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO- SRP 001/2021.A Pregoeira 
Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, Esta-
dodo  Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessa-
dos 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, EPIs 
e raio-x de interesse da Prefeitura de Magalhães de Almeida/Ma, 
o certame se realizará no dia 03 de março de 2021,  Ss  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 desta Prefeitura Municipal, na sala 
da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Manoel 
itires de Castro, 279 Centro, Magalhães de Almeida - Ma. 0 edital  

,ells  anexos encontram-se disponíveis na pagina  web  do Portal 
Compras Públicas - endereço https://www.portaldecompras-

publicas.combr.Esclarecimentos  adicionais no mesmo endereço 
e/ou pelo telefone (* 98) 3483-1122, das 0800 as 1200hs. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO - SRP 002/2021. 

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Magalhães de 

Almeida, Estado do  Maranhao,  torna público, para conheci-
mento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.° 

10.520/02, Decreto n..10.024/19 e subsidiariamente as dispo-

sições 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 material de lim-

peza de interesse da Prefeitura de Magalhães de Almeida/Ma, o 

certame se realizara no dia 02 de março de 2021, ás 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 desta Prefeitura Municipal, 

na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua 

Manoel Pires de Castro, 279 Centro, Magalhdes de Almeida - Ma. 

O 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 1098)  3483-1122, das 

08:00 as 12:00hs. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA AVISO 
DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO -SRP 003/2021.A Prego-

eira 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 modali-

dade Pregão Eletrônico com registro de preço, do tipo menor 

preço por lote e apuração por item, que tem por objeto contra-
tação de empresa para fornecimento de material de expediente 
de interesse da Prefeitura de Magalhães de Almeida/Ma, o 

certame se realizará no dia 02 de março de 2021,  Ss  14:30 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. 

O edital e seus anexos encontram-se disponiveis na pagina  
web  do Portal de Compras Públicas - endereço https://www. 

portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais 
no mesmo endereço e/ou pelo telefone (098)  3483-1122, das 

08:00 as 1200hs. 

COMUNICADO 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO  
ANTONIO  COSME PEREIRA - ME - POSTO SANTO  ANTONIO,  

CNPJ 12.495.453/0001-15, torna publico, que REQUEREU junto 
a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
-SEMA a RENOVAÇÃO da Licença de Operação para a atividade 
de Comercio varejista de combustíveis para veículos automo-
tores, localizado a Av. Imperatriz n°253 -Centro - Parnarama 
- MA ,conforme Processo n° (025924/2021). 
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EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO uRo Ass.:  29/01/2021. Viemcke ate 31/12/2021. Kedma Oliveira Nussraia-Sec. Mun. de 
004.12022021.13.0052021. PREGÃO PRESENCIAL Na 035= • Pref Finanças e Plane , Municipal de loselindia - MA, através da Secretaria Muni 

Secretaria Municimi de Administradio e  Finances.  DATA • 12/02/702'1 drato ne 020212/202L Proc. Adm. ne 25.01.12/2021/CCL Contratante: Fundeb. Finanças. 081E70: Fornecimento de  link  de  Internet  para 

CONTRATADO: FIGUEIREDO & SILVA LIDA.  CNN  ne 20.900.302/0001-23, Travessa Eudes Contratada: Antonio Carlos Trindade. Objeto: prestador de senems no transporte e 
Simões, Ne 171, Bairro: Centro Joselindia - MA. REPRESENTANTE: Adriano Rodrigues de distribuição de produtos para as escolas da zona rural.  Fund,  legal: par*. único,  art.  61, Lei 
Figueiredo. VALOR DO CONTRATO: R$ 48.950.00 (quarenta e oito mil e novecentos e  
cinquenta re no 8.666/93.  Damao:  rec. próprios. Valor total: M 6.000,00.  Ass.:  02/02/2021. Vigência: 

cinquenta reais)
is sendo o valor mensal de R$ 4.450,00 (quatro mil e quatrocentos e 

polo periodo de 11 (onze) meses. VIGENCIA: 11 (onze) meses. BASE ate 31/12/2021. Raimunda Bonifecia Barros de Andrade-Sec.  Mun. de Educado. 
LEGAL Lei Federal n2  8.666/93 e alterações. Rodrigo da  Siva  Santos - Secretário 
Municipal Contrato ne 100201/2021. Processo no 07.20.01/2021/CCL/PMM. Contratante: Secretaria 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO SRP Na  2/2021 

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida, Estado do 
Maranhão, toma  MUM),  pare conhecimento dos interessados que  fart  realizar, sob a 
égide da Lei n.2  10520/02, Decreto n.o 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei 
n.o 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Seri:mew com 
registro de preço, do tipo menor preço  pot  lote e apurado por Rem, que tem por objeto 
contratação de  empress  para fornecimento de material de limpeza de interesse da 
Prefeitura de Magoades de Almeida/Ma, o certame se realizará no dia 02 de março de 
2021, as 08:30 horas (horário de  Brasilia),  através do uso de recursos da tecnologia da 
Informação,  site  ITTers://wunvgtortaiclecompraspublicas.combe sendo presidida pela 
Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na  sale  da Comissão Permanente de  licked°,  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 de  Cameras  Públicas - endereço 
https://wwwportaldecornpraspublicascombr. Esdarecimentos  adicionais no mesmo 
endereço e/ou pelo telefone (5  98) 3483-1122, das 08:00 as 1211011s. 

Magalhães de Almeida-MA, 10 de fevereiro de 2021 
PAULA UMA COSTA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO SRP t42  3/2021 

A Pregoeira axial da Prefeitura Municipal de tvlagalhles de Almeida, Estado do 
Maranhão, toma público, para conhedmento dos interessados que  fart  realizar, sob a 
égide da Lei n.o 10.520/02, Decreto n.o 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei 
n.o 8.666/93 e sues alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico com 
registro de preço, do tipo menor preço par lote e apuração por ftem, que tem por objeto 
contratação de empresa para fornecimento de material de expediente de interesse da 
Prefeitura de Magalhães de Almeida/Ma, o certame se realizará no dia 02 de  man*  de 
2021, is 14:30 horas (horário de  Brasilia),  através do uso de recursos da tecnologia da 
informação,  site  https://wirm.portaidecompraspublicas.corn.be  sendo presidida pela 
Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Udtagão, 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 de  Cameras  Públicas - endereço 
https://weneportaldecompraspubacas.cam.br. Esdaredmentos adicionais no mesmo 
endereço dou peio telefone (5  98) 3483-1122, das 08:00 as 12:001s5. 

Magalhães de Almeida-MA, 10 de fevereiro de 2021 
PAULA UMA COSTA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELE/RONICO SRP NE 4/2021 

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Masalhees de Almeida, Estado do  
Maranhao,  torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a 
égide da lei n.2 10520/02, Decreto n.o 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei 
n.2 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico com 
registro de preço, do tipo  manor prep  par late e apurado por item, que tem por objeto 
contratado de empresa para fernedreoetu de livros didáticos e de  lets  escolares da 
educado  infant&  fundamental I e II e EIA da rede de ensino da Prefeitura de Magalhães 
de Almeida/Ma, o certame se realizará no dia 04 de março de 2021, As 08:00 horas 
(horário de  Brasilia),  através do uso de recursos da tecnologia da informação,  site  
hdps/rverrmportaidecorripraspublicas.com.br, sendo presidida  tie%  Pregoeira desta 
Prefeitura Municipal, na  sale  da Comissão Permanente de Licitado, situada na Rua  Marvel  
Pires de Castro, 279 Centro, Magalhees de Almeida - Ma. 0 edital e seus anexos 
encontram-se disponiveis na pagina  web  do Portal de Compras Públicas - endereço 
https://www.portaidecornpraspubBcas.com.br. Esdarecimentos adicionais no mesmo 
endereço e/ou peio telefone (5  98) 3483-1120, das 08:00 as 1200hs. 

Magalhães de Almeida-MA, 10 de fevereiro de 2021 
PAULA UMA COSTA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELEITKINICO SM. Na 5/2021 

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE  MAMMA,  Estado 
do Maranhão, toma público, para conhecimento dos interessados que  fad  realizar, sob a 
égide da Lei n.2  10.520/02, Decreto n.o 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei 
n.o 8.666/93 e suas alterações posteriores, e conforme  MP  926,  ART.  42 -6 I  le  licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico com registro de  prep,  do tipo menor  prep  par lote e 
apuração por item, que tem por objeto contratado de empresa para fornecimento de 
combustíveis e lubrificantes,  gas gip  e  ague  mineral de interesse das secretarias de 
MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, o certame se  realized  no  the  04 de março de 2021, ás 
1480 horas (horário de  Brasilia),  através do uso de recursos da tecnologia da informado,  
site  https://envw.portaidecompraspublicas.corn.br, sendo presidida pela Pregoeira desta 
Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Udtação, situada na Rua Manoel 
Pires de Castro, 279 Centro, MAGALHAES DE ALMEIDA - MA. 0 editsl e seus anexos 
encontram-se disponíveis na pagina  web  do Portal de Compras Públicas - endereço 
ôTTPs:/AvweLportaldecompraspublicas.com.br. Esdarecimentos adicionais no mesmo 
endereço e/ou peio telefone (5  98) 3477 - 1892, das 011:00 as 12001w. 

Magalhães de Almeida-MA, 11 de fevereiro de 2021 
PAULA LIMA COSTA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONÇÃO 

EXTRATOS DE CONTRATOS 

Contrato no 29.01.01.10/2021. Proc. Adm. no 25.01.01.10/2021/CCL Contratante: 
Secretaria Mun. de Finanças e Planejamento. Contratada: 8 R CONSULTORIA E ASSESSORIA 
EIRELI (CNPJ: 31.420.584/0001-88). Objeto: prestador de serviços para implantação de 
sistema de binetes dos processos administrativos integrando todas as  trees  da 
Administração Pública.  Fund,  legal:  part& (mice, art.  61, Lei no 8.666/93. Dotado: rec. 
próprios.vaior total: RS 1.600,00.  Ass.:  29/01/2021. Vigência: até 31/12/2021. Kedma 
Oliveira Nussrala-Sec. Mun. de Finanças e Planejamento. 

Contrato n2  29.01.02.11/2021. Proc. Adm. no 25.01.0210/2021/CCL ConuotiMe: 
Secretaria Mun. de Finanças e Planejamento. Contratada: B R CONSULTORIA E ASSESSORIA 
EIRELI (CNPJ: 31.420.584/0001-88). Objeto: contratado de empresa especializada na 
execução do procedimento da despesa pública e na padronização dos tramftes dos 
processos administrativos integrando todas as  Areas  da Administrado Pública.  Fund,  legal: 
parig. único,  art.  61, Lei no 8.666/93. Dotado:  roc_ entered.  Valor total: RS 17.600,00. 

Mun. de Finanças e Planejamento. Contratada: Impar Comunicado Uda (CNPJ: 
06.196.072/0001-32). Objeto: contratado de prestador de serviços de publicações de 
avisos de licitado e outras publicações para atender as demandas da Prefeitura Municipal.  
Fund,  legal: parág. Mico,  art.  61. Lei ne 8.666/93. Dotado: rec.  Works.  Valor total: RS 
18.000,00.  Ass.:  10/02/2021. Vigência: ate 31/12/2021. Kedma Oliveira Nussraia-Sec. Mun. 
de Finanças e Planejamento. 

EXTRAIO DE TERMO ADITIVO 

15 Termo Aditivo ao Contrato no 160901/2020, Proc. Mm. no 38/2020, Dispense no 
38/2020/CCL Coebotonte: Secretaria Mun. de Finanças e Planejamento. Contratada: 
Antonio Carlos Trindade.  MOM  de aditivo: acréscimo prazo contratual original, prazo: de 
04/01/2021 a 31/12/2021,  fund,  legal:  art.  57, inc.  ill,  da Lei no 8.666/93.  Ass.:  04/01/2021. 
Contratada: Antonio Carlos Trindade -  Responsive  legal. Contratante: Kedma Oliveira 
Nussrala-Sec. Mun. de Finanças e Planejamento. 

AVISOS DE DISPENSA DE UCITAÇÃO 

PROC.  ADM.  No 25.0L01.10/2021/CCL Objeto: prestador de senems para implantação de 
sistema de trâmites dos processos administrativos integrando todas as  Areas  da 
Administrado  Made  Recurso: próprio. Considerando que foram atendidas as prescrições 
legais pertinentes, Ratifico tom  fund. art.  26, Lei 8.666/93, a Dispensa no 10/2021, a firma 

R CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI (CNPJ: 31.420.584/0001-88). Publique-se, para 
ciência dos interessados, observados as normas legais e alterações posteriores. 

PROC.  ADM.  No 25.01.02.10/2021/CCL Objeto: contratado de empresa especializada na 
execução do procedimento da despesa pública e na padronização dos trâmites dos 
processos administrativos integrando todas as  Areas  da Administração Pública. Recurso: 
próprio. Considerando que foram atendidas as prescrições legais pertinentes, Ratifico com  
fund. art.  26, Lei 8.666/93, a Dispensa ne 11/2021, a firma B R CONSULTORIA E ASSESSORIA 
EIREIJ (CNPJ: 31.420.584/0001-88). Publique-se, para ciência dos interessados, observados 
as normas legais e alterações posteriores. 

PROC.  ADM.  No 07.20.01/2021/CCIJPMM. Objeto: contratado de prestador de serviços de 
publicações de avisos de licitado e outras publicações para atender as demandas da 
Prefeitura Municipal. Recurso: próprio. Considerando que foram atendidas as prescrições  
kepis  pertinentes, Ratifico com  fund. art  26, Lei 8666/93, a Dispense ng 07/2021/CCL, a 
empresa impar Comunicação Lida (CNPJ: 06.196.072/0001-32). Publique-se, para ciência 
dos interessados, observados as normas legais e alterações posteriores. Kedma Oliveira 
Nussraia-Sec.  Men.  de Finanças e Planejamento. 

KEDMA OLIVEIRA NUSSRALA 
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento 

PROC.  ADM, NS  25.01.12/2021/Ca/PMM. Objeto: prestador de serviços 110 transporte e 
distribuição de produtos para as escolas da zona rural. Recurso: próprio. Considerando que 
foram atendidas as prescrições legais pertinentes, Ratifico  corn fun& art.  26, Lei 8.666/93, 
a Dispense ri5  12/2021/CCL, o interessado Antonio Carlos Trindade (PF: 787.355.303-59). 
Publique-se, para ciência dos interessados, observados as normas legais e alterações 
posteriores. Raimundo Bonificia Barros de Andrade-Sec.  Mun. de Educação. 

Em 17 de fevereiro de 2021. 
RAIMUNDA BONIFACIA BARROS DE ANDRADE 

Secretária Municipal de Educação 

RETIFICAÇÃO 

Na publicação do 35  Termo Aditivo de Contrato no 01/2018, Proc. Adm. no 
93/2017, Tomada de Preços no 24/2017/CCL, publicado no Diário Oficial da União no dia 
30/12/2020 - sedo 3 - ne 249, página 233, celebrado entre a Secretaria Municipal de 
Planejamento e Gestão Fiscal e a empresa Abas Advogados Associados (CNPJ: 
29.073.354/0001-48). ONDE SE  LE:  ..., fundamentação legal:  art-  57, inc. II, da Lei no 
8.666/93; e acrésorno de 35,90% sobre o contratual,  fund,  legal:  art.  65,  eV,  da Lei no 
8.666/93. LEIA-SE: fundamentação legal: mt. 57, inc. II, da Lei no 8.666/93. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES 

AVISO DE UOTAÇÃO  
MGM  PRESENCIAL No 4/2601 

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de pneus de interesse 
desta administração pública. ABERTURA: 03 de Março de 2021 as 09h00. ENDEREÇO: k 
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 O edital completo está à disposição dos interessados na Comissão 
Permanente de Liciladlo no endereço acima citado, onde poderá ser adquirido através de 
pagamento de uma taxa de  KS  100,00 (cem reais). 

Nina Rodrigues, 16 de Fevereiro de 2021. 
RAIMUNDO NONATO SILVA  JUNIOR  

Pregoeiro 

AVISO DE uarAcAo 
PREGÃO PRESENCIAL po 5/2021 

OBJETO: Contratado de empresa especializada para fornecimento de gás is 
diversas secretarias do Munldpio de Nina Rodrigues/MA. ABERTURA: 03 de março de 
2021 as 11h:00. ENDEREÇO: Na Praça Rui Fernandes Costa, s/no, Centro, Nina 
Rodrigues/MA. LEGISLAÇÃO: 10.520/02, Decreto Municipal 03/07 e subsidiariamente a 
Lei 8.666/93 e sues alterações posteriores. OBTENÇÃO DO EDITAL O edital completo 
está à disposição dos interessados na Comissão Permanente de  ticker*,  no endereço  
ad=  citado, onde poderá ser adquirido através de pagamento de uma taxa de R$ 
100,00 (cem  read).  

Nina Rodrigues/MA, 16 de fevereiro de 2021. 
RAIMUNDO NONATO SILVA  JUNIOR  

Pregoeiro 

4:0  Este  documento  node  ser  mikado no endereps eieranua 
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NOTA 10 
O prefeito de São Luis, Eduardo 
Braide, entregou na manhã 
desta terça-feira (16), 50 leitos 
exclusivos para atendimento 
a pacientes com casos 

moderados e graves de Covid-19, no 
Hospital da Mulher. 

São Luis-Ma, 17 de fevereiro de 2021 GERAL 5  
NOTA 0 

Está praticamente As escuras, o 
quebra-mar do cais de São José 
de Ribamar. 0 local é ponto de 
visitação pública e cartão postal 

da cidade virou ponto para consumo de 
drogas e ação de meliantes. 

DCLARACÃc DC) 
IMPaSTC) DIE  RENDA  

MK)  
1ES 20,90 

-.11a(14,1 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA.AVISO DE 
LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO -  SAP  001/2021. A Pregoeira 
Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHAES 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 

' 1  -..,.., modalidade Pregão Eletrônico com registro de preço, do tipo 6  
menor preço por lote e apuração por item, que tem por objeto 
..ontratação de empresa para fornecimento de medicamentos, 
materiais hospitalares, EPIs e raio-x de interesse da Prefeitura 
de Magalhães de Almeida/Ma, o certame se realizará no dia 03 
de março de 2021,  Ss  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 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 l* 98)3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. 

MAGALHAES DE ALMEIDA-MA, 11 de fevereiro de 2021 
Paula Lima Costa. Pregoeira Municipal 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA. AVISO DE 
LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO -  SRI'  002/2021. 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 Leis.' 10.520/02, 

creto n.° 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da ii"e 
i 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 material de 
limpeza de interesse da Prefeitura de Magalhães de Almeida/Ma, 
o certame se realizará no dia 02 de março de 2021, ás 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 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 (098)  3483-1122, das 
08:00 as 12:00hs. 

MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA, 11 de fevereiro de 2021 
Paula Lima Costa. Pregoeira Municipal 

Entrega dos leitos fazem parte do plano de enfrentamento da Covid-19 em São Luis 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA AVISO DE 
LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO -  SAP  003/2021. A Pregoeira 
Oficial da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida, Estado 
do Maranhão,torna  public°,  para conhecimentodos interessados 
que fará realizar, sob a égide da Lei ro 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 material de expediente de interesse da 
Prefeitura de Magalhães de Almeida/Ma, o certame se realizará 
no dia 02 de março de 2021, as 14:30 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 (098)  3483-1122, das 08:00 as 12:00/is. 

MAGALHAES DE ALMEIDA-MA, 11 de fevereiro de 2021 
Paula Lima Costa. Pregoeira Municipal 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA AVISO 
DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO -  SAP  004/2021. A Pregoeira 
Oficial da Prefeitura Municipal de Magalhaes de Almeida, Estado do 
Maranhão, torna  public),  para conhecimento dos interessados que 
fará realizar, sob a égide da Lei n.°10520/02, Decreto n.°10.024/19 e 
subsidiariamente as disposições da IA 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 livros 
didáticos e de  kits  escolares da educação infantil, fundamental I e 
II e DA da rede de ensino da Prefeitura de Magalhães de Almeida/ 
Ma, o certame se realizará no dia 04 de março de 2021, as 08:00 
horas (horario de  Brasilia),  através do uso de recursos da tecnologia 
da informação,  site  https://www.portaldecompraspublicas.combr, 
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 eseus 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) 3483-1120, das 08:00 as 12:00hs. 

MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA, 11 de fevereiro de 2021 
Paula Lima Costa. Pregoeira Municipal 

0 prefeito Eduardo Braide 
entregou na manhã desta terça-
feira (16), 50 leitos exclusivos 
para atendimento a pacientes 
com casos moderados e graves 
de Covid-19, no Hospital da 
Mulher. A unidade  sera  de 
referência da rode municipal de 
saúde. Os leitos estão divididos 
em 30 de enfermaria,  lode  
Unidade de Terapia Intensiva 
(1.111) e 10de Suporte Avançado. 
Com  isso, somente nesta 
unidade, serão 20 leitos para 
atendimento especializado 
para pacientes em estado mais 
grave da doença. A entrega faz 
parte do Plano Municipal de 
Enfrentamento as Síndromes 
Respiratórias por meio do qual 
a Prefeitura de  Sao  Luis ofertará 
120 leitos exclusivos para o 
tratamento dos pacientes 
infectados pelo coronavirus. 

Durante a entrega dos 
leitos no Hospital da Mulher, 
o prefeito Eduardo Braide 
destacou que a Prefeitura tem 
tomado todas as medidas 
necessárias para combater a 
pandemia. 

"Iremos disponibilizar 
em nossa rede 120 leitos 
exclusivos para atendimento 
a pacientes com Covid-1 9, 
sendo 30 leitos de UTI e 90 
de enfermaria. 0 Hospital da 
Mulher, a partir de hoje, passa 
a ser nossa unidade municipal 
de referência para atendimento 

Preiello Brae enirega 50 kilos  para  
MON de pacienies (ovid em SE 

aos casos moderados e graves 
que exijam cuidados mais 
especializados. Temos aqui 50 
leitos divididos em 10 de UTI 
e 40 de enfermaria, sendo que 
destes 40 leitos 10  sera()  leitos 
de suporte avançado. Portanto, 

são 20 leitos para atendimento 
especiafizado", completou. 

A unidade conta com 
equipe multiprofissional 
para atender aos pacientes 
e equipamentos como 
respiradores e ventiladores, 

bem como cilindros de 
oxigénio para dar todo o 
suporte que os pacientes 
necessitarem de ventilação 
mecânica invasiva - quando o 
equipamento é conectado ao 
paciente 
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