
ESTADO DO MARANHAO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

CNPJ: 06.988.976/0001-09 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA AVISO 
DE uciTAÇÃo PREGÃO ELETRONICO - SRP 004/2021. A Pregoeira 
Oficial da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida, Estado do 
Maranhão, toma público, para conhecimento dos interessados que 
fará realizar, sob a égide da Lei n.010.520/02, 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 fomecimento de livros 
didáticos e de  kits  escolares da educação infantil, fundamental I e II 
e EJA da rede de ensino da Prefeitura de Magalhães de Almeidal 
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  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 ane-
xos 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 
f* 98) 3483-1120, das 08:00 as 12:00hs. 

tritima Hora 
Tratamento para pacientes com Diabetes Tipo 2 
não será coberto pelos planos de  nixie  
Em um momento em que as doenças crônicas são fatores de 
risco para a COVID-19, o tratamento cirúrgico para pacientes 
com Diabetes Tipo 2 -que não conseguem o controle da doença 
por meio de medicamentos - não terá a cobertura dos planos 
de saúde. Isso porque durante a 5430  reunião da diretoria 
colegiada da Agência Nacional de Saúde (ANS), realizada no dia 
(Ode fevereiro, a  area  técnica manteve a recomendação de não 
inclusão do procedimento no rol de procedimentos obrigatórios 
dos planos de saúde. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 
AVISO DE LICITAÇÃO.0 PREGÃO ELETRONICO - SRP 005/2021. 
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE 
ALMEIDA, Estado do Maranhão, 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 
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 

ab-n por objeto contratação de empresa para fornecimento de 
, I.nbustiveis e lubrificantes,  gas gip  e água mineral de interesse 

Eias secretarias de MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, o certame se 
realizara no dia 04 de março de 2021, as 14:00 horas (horário de  
Brasilia),  através do uso de recursos da tecnologia da informa-
ção,  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) 3477- 1892, das 
08:00 as 12:00hs. 

MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA, 11 de fevereiro de 2021 
Paula Lima Costa. Pregoeira Municipal 
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Projeto do Executivo prevê aliquota 
nacional para  INS  em combustível 
Conselho de secretários estaduais da Fazenda definirá percentual 
sobre gasolina e diesel. Hoje há variação entre os estados e o  OF.  

0 Projeto de Lei Comple-
mentar (PLP) 16/21, do Poder 
Executivo, unifica em todo o Pais 
as aliquotas do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) incidentes sobre 
combustiveis. A lista inclui gaso-
lina, diesel, biodiesel, etanol egas 
natural e de cozinha, além de vá-
dos outros derivados de petroleo. 

A proposta em tramitação 
na Câmara dos Deputados pre-
ve que a cobrança  sera  no local 
de consumo final. As aliquotas 
poderão variar conforme o 
produto e serão definidas de-
pois pelo Conselho Nacional 
de Política Fazendária (Confaz), 
que reúne os secretários da 
Fazenda dos 26 estados e do 
Distrito Federal. 0 ICMS é um 
tributo de natureza estadual. 
Atualmente, o imposto é reco-
lhido em geral na origem, e as 
aliquotas são diferentes nos 
estados e no Distrito Federal. 

Nesta quinta (18) e sex-

ta -fei ra (191, o Centro de 

Hematologia e Hemoterapia 

(Hemomar) volta a disponi-

bilizar ã população o ônibus 

para coleta externa de san-

gue. 0 veiculo foi totalmente 

reformado, ganhando novos 

equipamentos e adequando-

-se as mudanças sanitárias e 

de segurança. Ele estará dis-

ponível ao lado da Biblioteca 

Pública Benedito Leite, das 

8h às 18h.  

Sao  cerca de 10 profissio-

nais de saúde para o manu-

seio do sangue. O ônibus é 

equipado com toda a estru- 

15 minutos. 

Quase todos os tipos san-

guíneos estão com estoques 

críticos, principalmente por 

causa da pandemia do co-

ronavirus, que tem afastado 

ainda mais os doadores do 

Hemomar. Por isso, todos os 

protocolos de segurança estão 

sendo cumpridos à risca. 

Os requisitos básicos para 

doação são: estar saudável, 

ter peso acima de 50 kg, apre-

sentar documento com foto 

(válido em todo o território 

nacional) e idade entre 16 e 

60 anos. Uma bolsa de sangue 

pode salvar até 4 vidas. 

Variam também conforme o 
tipo de produto-na média das 
regiões metropolitanas, são de 
14% para o diesel e 29% para a 
gasolina, por exemplo. 

"A proposta contribui com 
os debates que buscam alcan-
çar major estabilidade no preço  

dos combustíveis, cuja osci-
lação demasiada tem gerado 
problemas a diversos setores, 
especialmente os caminhonei-
rosautiânomos'; disseoministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
na exposição de motivos que 
acompanha o texto. 

"0 projeto não ocasiona 
renúncia de receitas dos esta-
dos e do Distrito Federal, que 
mantêm plena autonomia para 
fixar as aliquotasem montantes 
que garantam a manutenção 
dos patamares de arrecadação': 
continuou Guedes. 

IJE 

Governo leva iinibus de coleta externa de 
sangue do Hemomar ao Centro de São Luis 

tura necessária para a doação e espaço de estabilização. 

segura de sangue, como setor A doação de sangue é um 

de triagem, consultórios, ca- processo simples, seguro e 

deiras de doação, lanchonete rápido, podendo demorar até 
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIA-  0 -  stop  3  ISSN  1677-7069 Ntt 32, quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021 

Ass.:  29/01/2021.  Melinda:  até 31/12/2021. Kedma Oliveira Nussrala-Sec. Mun. de 
Finanças e Planejamento. 

Contrato na 020212/2022.. Proc. Adm. na 25.0112/2021/Ca.  Comment=  Fundeb. 
Contratada: Antonio Carlos Trindade. Objeto: prestador de serviços no transporte e 
distribuição de produtos para as escalas da zona rural.  Fund,  legal:  pang.  (mica,  art.  61, Lei 
no 8.666/93. DotarSce rec. próprios. Valor  Mesh  88 8.000,00.  Ass:  02/02/2021 Vigência:  
até 31/12/2021- Rahnunda Bonifida  Banns  de Andrade-Sec.  Mun. de Educação. o 

Ui 
Contras* ne 100201/2021. Processo ne 07.20.02/2021/CCL/PAPI. Cantratante Secretaris  
Mum de Finanças e Planejamento. Contratada: linear Comunicação Ltda  (CNN:  

vtc o cl 

06.196.072/0001-32). Objeux contratação de prestador de serviços de publicações de 
eleSCIS de licitação e outras publicações para atender as demandas da Prefeitura Municipal.  
Fund,  legal: par*. único,  art  61. Lei n°8.666/93. Datagia:  fee pried%  Velar total: RS 
18.083.00.  Ass.:  10/02/2021. Vigência: até 31/12/2021. Kedrna Oliveira flussrale-Sec. Mun. 
de Firernon e Planelemento. 
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ct. EXT&MO DE TEMA° ADMVO 

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACAO DE FORNECIMENTO N2  
004.12022021.13.0052021. PREGA0 PRESENCIAL  Nit  005/2021. CONTRATANTE: Prefeitura 
Municipal de Josedandia - MA, através da Secretaria Municipal de Administrado e 
Finanças. OBJETO: fornecimento de  link  de  Internet  para  Mender  as necessidades da 
Secretaria Munl de Achninistredo e Finanças. DATA DA ASSIPUTURM 12/02/2021. 
CONTWADO FelUEIRaSO & SILVA 13DA, CNPJ 20000.302M01-23, Travessa Eudes 
Sindes,  Mt  171,  Bain%  Centro Joselandia - MA. REPRESENTANTE: Adriano Rodrigues de 
Figueiredo. VALOR DO CONTRAIO : RS %MOO (quarenta e oito mli e novecentos e 
cinquenta re:l

e

:end* o valor mensal de RS 4.45200 _Negro  end  e quatrocentos e 
cinquenta  reds  pelo perlado de 11 (Gaze) meses. VIGENCIA: 11 (onze) nine& BASE 
LEGAL Lei ne 8.666/93 e alterações. Rodrigo da  She  Santos - Seo-etirlo 
Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA  

AVM  DE =AGA° 
PRESA0 8.EfRON103 SRP fal 2/2021 

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de MagathSes de Almeida, Estado do  
Maranhao,  toma público, pare canhedmento dos imeressados que  fart  reatoar, sob a 
égide da Lei n.1  1.0.520,101, Decreton,e 10.024/19 e subsicrariamente as dsposipies da Lei 
ma 8.666/93 e sues alterações posterior% licitasio na modalidade Preggo Eleurfinico  cam  
registro de  prom,  do tipo menor preço por late e apurapSo por Rem, que tem par objeto 
contratado de  empress  para fornecimento de material de  Sneeze  de interease da 
Prefeitura de  Magid%  de Amide/Ma, o certame se  realised  no de 02 de março de 
2021. As 0800  hares (hands  de  Bred, ergots  de uso de recesas da tecnologia da 
Informaiab,  site  https//wwwoortaiderompraspublicas.comM, sereia presidida pela 
Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na  sale  da Cornissao  Permanents  de Lidtado, situada 
na Rua Mantel  Pins  de Castro, 279 Centro, Magaides de Almeida - Ma. 0 edital e  sees  
anexce encontrem-se disponivels  re  pagina  web  do Portal de Compras Púbicas - endereço 
httpu/Avemportaidecompraspulálcascom.br. Esdarecimentos adidonais no mesmo  
widen*,  e/ou  pee"  telefone (• 98) 3483-1122, das  O&M  as 12001s. 

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

IINISO DE LlOrACAO 
PROSA0 ELETIONKO  SAP le  3/2021 4, Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Magaildes de Almeida, Estado do  

Mare torna público, para conhecimento dos Interessados que fará realizar, sob a 
*Ode da Lei n.2  12520/02, Deaeto n.2  10.024/19 e subsidiatiamente as ilisPosigres da Lei 
n.2 8.666/931 sues %envies posteriores, Adtatifio na modalidade Preedo iletreoloo com 
registro de preço, do tipo menor  prep  per late e apuragro por Rem, que tem Per objeto 
Contratarila de  empress pan  fornecimento de material de expediente de interesse da 
Prefeitura de Magaihães de Almeida/Na, o  certain.  se  rearmed  no dia 02 de nano de 
2021, es 1400 horas  (hankie  de Brasiga), aeavés do uso de reaxsos da tecnologia da 
informaGio,  site  https://tinew.partaidecompraspublicasmntbr, sendo presidida  pea  
Pregoeira  diets  Prefeitura Municipal, no sala da Comissio Permanente de Udtagao, situada 
na Rua Mantel Pires de Castro, 279 Centro, MagaihSes de Almeida - Ma. o edital e seus  
annals  encontrem-se disponhais na pagina  web  do Portal de Compras Públicas - endereço 
impe/AwAv.portaldecornprespuidcascom.br. Esdarerimentos adicionais no mesmo 
endereço e/ou peio telefone (* 98) 3483-1122, das 01310 as 12:001s. 

Magalhaes de Aknelda-MA, 10 de fevereiro de 2021 
PAULA UMA COSTA 

MOO DE ucrrikr,Ao 
missAo OSTROM= 98P Na 4/2021 

A Pregoeira Oficial da Prefeltura Municipal de Magalhães de Almeida, Estado do 
Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a 
égide da lei n.2  10.520/02, Decreto ria 120209 e subsidiariamente as disposições da Lei 
n.2  8.666/93 e  sum alter-ages posteriares, licitação no modalidade Pregão Getranico  corn 
registry  de preço, do tipo menor  prep  par  tote  e apuração por item, que tem Per  diet°  
contratação de empresa para fornecimento de  Rees  didáticos e de Ide escolares da 
educação infanta fundamental  la  II. EIA da rede de ensine da Prefeitura de Magaildies 
de Almeria/Ma. o certame se realizará no da 04 de março de 2021, as 08:00 horas 
(horário de  Brasilia),  através do uso de  rearms  da tecnologia de  informed%  Me 
intrps://vremportaldecomprespublicas.com.br, sendo presidida peia Pregoeira desta 
Prefeitura Municipal, ma  saki  da Canasta°  Permanents  de Licitação, situada na Rua  Memel  
Pires de Casa°, 279 Centro,  Magellan  de Almeida - Ma. 0 edital e  sees  metros 
encontram-se efisponheis na pagina  web  do  Pond  de  Cameras  Pilbfeas - endereço 
httpcw.partaldeconeraspublios.com.br. Esdarecimentos adicionam no  memo  
endereço e/ou pelo telefone (• 98) 3483-1220, das 08:00 as 1100hs. 

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

moo ca uart00 
eineAo assiotsco  Sit  I,  11  Shan  

A Pregoeira Ofidol da Prefeitura faunidpal de MAGAttiliES DE ALMIBCA, Estado 
do  Maranhao,  torna público, pare CeelleCellefee) dos interessados que  fad realer,  sob a 
égide da Lei n.2 12520/01,  Decree*  iLa 10.024/19 e subsidiariernente as cespodpies da Lei 
n.2  8.666/93 e sues alterações posteriores, e conforme  MP  926,  ART-  ae -6 12, licliaGio 
na modalidade PregSo Eletrônico com registro de  prep,  do tipo menor preso par  tote  e 
apuração por (tem, que  tern  par objeto  =otiose*  de enema para fornedmento de 
cornestivels e lubrificantes,  pa gip  e  ape  mineral de Interesse das secretadas de 
MAGALHÃES DE ALMODA/MA, o  sesame  se  realised  no de 04 de mama de 2021, As 
1400 horas  (honed  de  Brasilia),  através do uso de recursos da tecndogla da ini..111.4o,  
site  httpc/Ainensportaidecoinprespublicas.earnix, sendo presidida  pre&  Pregoeira desta 
Prefeitura Municipal, na sala da Como Permanente de Licitação, situada fie Rua Manoel 
Pires de Castro, 279 Centro, MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA. 0 edital e seus metro 
encontram-se clisponhreis na mina  web  do Portal de Compras  Mikes  - enderem 
nemallvmucpartaldecompraspubScascontbr. Esdaredmereas adicionais no mama 
analereP Pei*  telefone 98) 3477 - 1892, das 08:00 as 12:00% 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONÇÃO 

1301UNOS DE CONTRMIOS 

:ontrato na 29.01.01.10/2021.  Pros.  Adm. na 25.01.01.10/2021AXL  Cadre ft.  
Scretarla Mun. de  Finances  e Planegmento. Contratada: B R CONSUL/MIA E ASSESSOR% 
9REU  (CNN:  3L420.584/0001-88). abide: prestados de serviços  Plea  lrePlerd4k)  de  Uterine  de tramites dos processes administrativos integrando todas as áreas da 
Wrninistragto Pública,  Fund.  legal:  pad%  único,  art  61, Lei ne 8.666/93. DotaiGke  
replies  Valor total: RS 1.600,00.  Ass.:  79/01/2021. MgBada até 31/12/2021.  Keats 
Nedra  Nussrala-Sec. Mun, de lanangas e Planejamento.  

:antra°  na 29.01.02.11/2021- Proc. Adm. ri! 25.01.02.10/2021/CCL Contratante: 
;eaetaria Mun. de Finanças e Planejamento. Contratada: B li CONSUITORIA E ASSIESSOMA 
3RE1.1 (04PJ: 31.420.584/000148).  Object  cant:rats& de empresa especializada na 
orecurilo do procedinnerito da despesa  parka  e na dos  tektites  dos  
masses  administrativos integrando todas as  Anse  da Admuuisiração Pública.  Fund. kph  
orig.  unite, art  61, Lei ne 8.666/93. DotaGio: rec. próprios. Vilar total: RS 17.600,00.  

12 Termo Aditivo ao Contrato na 160901/2020, Proc.  Mint,  na 38/2020, Dispense me 
33/2020/DEL Contratante: Secretaria  Mutt  de Finanças e Planejamento. Contratada: 
Antonio Carlos Trindade. Objeto de aditivo: acrésdno  pram continual  original,  maze  de 
001/2021 a 31/12/2021  fund,  legal:  art.  57, inc. II, da Lei 8.666/93.  Ms.:  04/01/2021. 
Contratada: Antonio  Was  Trindade - Responsável Legal. Contratante:  Keane  Oliveira 
trussrala-Sec. Mun. de Finanças e Planejamento. 

AVISOS De DISPENSA DE uarAr,Ao 

PROC.  ADM.  Na 7.5.01.01.10/2021/Ca. Objeto: prestador de serviços  pea  implantmilo de  
sister=  de tramites dos processes administrativos integando  tortes  as  areas  da 
Administração Pública.  Rearm  próprio. Considerando que foram atendidas as prescrições 
legais pertinentes,  Radice  com  fund. art.  26, Lei 8.666/93, a Disperse n°20/7022,  a firma 

R CONSULTORIA E ASSESSORIA EIREU  (CNN:  31.420.58000148). Publique-se, Para 
ciência dos interessadas, observados as  norm's  legais e alterações posteriores. 

PROC.  ADM.  Na 25.01.02.10/2021/Ca. Objeto: contratado de  empress  esp.:Secede na 
execurdo do procedimento da despesa *base e na padronização dos trImites dos 
processos adrninistrativas integrando todas as  Areas  da Administração  Mika. Recurs*:  
próprio. Considerando que foram atendidas as presaiGles  kepis  pertinentes,  Radice Corn 
fund. art.  26, Lei 8.666/93, a Dispense n°11/2021, afines BR CONSULTORIA E ASSESSORIA 
EIREU (CNRI: 31-420.5114/0001-811). Pubreque-se, pare  elands  dos interessados, observados 
as  nacres  legais e alterações posteriores. 

PROC. ADI,S, N2 07-20.01/2021/CCL/PMM. Objeto:  cadres*,  de prestador de serviços de 
Pubikapim de avisos de licitação e outras publicações  pars  ateader as demandas da 
Prefeitura Municipal. Recurso:  prosaic.  Considerando que foram atendides as prescrioSes  
legate  pertinentes,  Radice corn fund.  att. 26, lei 8.666/93,5  Capers*  na 07/2021/CO3, a 
empresa  knew  Comunicação Ilda  (CNN:  06.196.072/0001-32). Publique-se, para  dancer  
dos interessados, observadas as  names  legais e alterações posteriores.  Keane  Oliveira 
Mussrata-Sec. mun. de Finanças e Planejamento. 

KEDMA OLIVEIRA NUSSIMUL 
Secretéria Municipal de  Renames  e Planejamento 

PROC.  ADM.  Na 29.01-1.2/2021/CCLOMM. Objeta prestador de serviços no transporte e 
&tribal:So de produtos para as  ascot%  da  saw  rural. Recurso: próprio. Considerando que 
foram atendidas as prescrições  lapis  perdnentes, Ratifico  corn fund. art.  26, Lel 3.686/93, 
a EllePense n  12/2021/CO.  cr  !recrossed*  Antonio Carlos Trindade  (CPR  787.355.303-59). 
Publique-se,  pans  ciência dos interessados, observados as nomes legais e alterações 
posteriores. Raimunda BoniNcla Barros de Andrade-Sec.  Man. de Eduardo. 

Em 17 de fevereiro de 2021. 
IMIMUNDA BOMFACIA BANOS DE ANDRADE 

Secretária Municipal de Eduardo 

RETWICAÇA0 

Na publicação do 35  Termo  Addeo  de Contrato  nil  01/2018,  Prot.  Adm. na 
93/2017, Tomada de Preços na 24/2017/Ca, publicado no Diário Oficial da  Undo  no dia 
30/12/2020 - sedo 3 - ne 249, patina 233, celebrado entre a  Secrete&  Municipal de 
Planejamento e Gestão Real e a empresa Abas Advogados Assodados (CNPJ: 
29.073.35000148). ONDE SE  IL fundaments*  legal:  art.  57„ inc. II, da Lei na 
8.666/93; e acréscimo de 35,90% sobre o a:stratum',  fund,  legal:  art  66,51!,  da Lei no 
8.866/93. U3A-SE funebrnentapio  legit art  37,  lint.  li, da Lei na 8.666/93. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES 

moo DE LICITACAO 
PREGÃO PRBINCIAL 112  4/2021 

OBJETO: contrataido de empresa para fornecimento de pneus de interesse 
desta acknInistrmaci pública. ABERWRA: 03 de Março de 2021 as 09h00. ENDEREÇO 3  
Raga  Rui Fernandes Os%  sine,  Centro, Nina Rodrigues/0% LEGISLAM: 10.520/02, 
Decreto Municipal 03/07 e subsidiariamente atei 8.666/93 e sues alterações postes. 
OBTENÇÃO DO EDITAL O edital completo está à disposição dos interessadas na Comissão 
Permanente de Ilidgfro no endereço *dam citada, ande poderá ser adquiddo através de 
pagamento de uma too de RS 100,00 (cem  teals).  

Nina Rodrigues, 16 de Fevereiro de 2021. 
RAIMUNDO  NON=  SILVA  JUNIOR  

Pregoeiro 

AVISO DE  muck)  
emeAo PRESENCIAL Pla 5/2021 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de gás As 
diversas secretaries do Município de Nina Rodrigues/MA. ABERTURA: 03 de mama de 
2021 as L111:00. ENDEREÇO:  Na  Prase  Rui Fernandes Costa, s/n2, Centro, Nina 
Rodrigues/MA. LEGISACAO: 111520/02, Decreto Municipal 03/071 subside/femme a 
tel 8.666/93 e suas alterações posteriores OBTENÇÃO DO EDITAL O edital complete 
esta à disposição dos interessados nu Comissão  Permanent.  de Udtricalo no endereço 
acima  Mad%  onde poderá ser adquirido através de pagamento de uma taxa de RS 
100,00 (cem  reels).  

Nina Rodrigues/NIA, 16 de fevereiro de 2021. 
RAIMUNDO NOTMETO SILVA  JUNIOR  

Pregoeko 

41,  

Demme mead° efettowee cooknoe ee 21004 de 34/01teed.  
que  looted e edroodnees de Chem POWs lerede EP-OradL 



Está prat'camente às 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. 

JORNAL 

Eti4ra  
FOLHA No  _4(11-

PROCESSO 004 
5  

!IOTA  
0 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 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREF8TURA MU NICPAL DE MAGALHAES DE ALMEDA 

PREFEITURA MUNICIPALDE 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 conhecimento dos 
interessados que fará realizar, sob a égide da Lei ri.o 10520/02, 

n.° 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da 
8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na 

m idade 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 demarco de 2021, is 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. 
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 (" 98) 3483-1122, das 
08:00 as 12:00hs. 

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

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA.AVISO DE 
LICITAÇÃO. PREGAO ELETRONICO - SRP 001/2021. 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 
.----1.. 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na 

alidade Pregão Eletrônico com registro de preço, do tipo 
Ir , - -  'co  por lote e apuração por item, que tem por objeto 
r., de empresa para fornecimento de medicamentos, 

-411L  
mac hospitalares, EPIs e ralo-is de interesse da Prefeitura 
de Magalhaes de Almeida/Ma, o certame se realizará no dia 03 
de março de 2021, as 0830 horas (horário de  Brasilia),  através 
do uso de recursos da tecnologia da informação,  site  https:// 
www.portakiecompraspublicas.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, Magalhaes de Almeida - Ma.  CI  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, 11 de fevereiro de 2021 
Paula Lima Costa. Pregoeira Municipal 

DECLARAÇAC) DC) 
IAAPCDSTC) DE  RENDA  

4111a.s-- 

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

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICPAL DE MAGALHAES DE ALMS:1A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA A1,450 DE 
uaTAÇA0. PREGÃO ELETRONICO - SRP 003/2021. A Pregoeira 
Oficial da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida, Estado 
do Maranhão,toma púbfico,paraconhecimento dos interessados 
que fará realizar, sob a égide da Lei 10520/02, Decreto n.0 
10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 
e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico CM registro de preço, do tipo menor preço por lote e 
apuração por item, que  tern  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, is 14.30 horas (horário de  Brasilia),  
através do uso de recursos da tecnologia da informação,  site  
https://www.portaldecompraspubkas.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 httpsl/www.portaldecompraspublicas. 
combr. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou 
pelo telefone I' 98) 3483-1122. das 08:00 as 1200h5. 

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

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA AVISO 
DE UCITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO - SRP 004/2021. A Pregoeira  
Okla!  da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida, Estado do  
Maranhao,  toma público, para conhecimento dos interessados que 
fará realizar, sob a égide da Lei rco 10520/02, Decreto n..10.024/19 e 
subsidiariamente as disposições da Lei ri.' 8.666/93 e suas alterações 
postetiores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico com registro 
de preço, do tipo menor preço por lote e apuração por Item, que  
tern  por objeto contratação de empresa para fornecimento de livros 
didáticos e de  kits  escolares da educação infanta fundamental I e 

e EIA da rede de ensino da Prefeitura de Magalhães de Almeida/ 
Ma, o certame se realizara no dia 04 de março de 2021, is 08:00 
horas (horário de  Brasilia),  atra. do uso de recursos da tecnologia 
da informação,  site  https.//www.portaldecompraspublicastombr, 
sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Manoel  Fires  de 
Castro,279 Centro, Magalhães de Almeida -Ma. 0 editaleseus anexos 
encontram-se disponíveis na pagina  web  do Portal de Compras 
Públicas - endereço httpsfivArivc.portalciecompraspublicascom.br. 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone 
('98)3483-1120, das 0800 as 12:00hs. 

MAGALHAF_S DE ALMEIDA-MA.11defevereim de 2021 
Paula Lima Costa Pregoeira Municipal 

O prefeito Eduardo Braide 
entregou na manha desta terça-
ferra (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 rede municipal de 
saúde. Os leitos estão divididos  
ern  30 de enfermaria, 10 de 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UT1) e  lode  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 Sindromes 
Respiratórias por meio do qual 
a Prefeitura de São Luis ofertara 
120 leitos exclusivos para o 
tratamento dos pacientes 
infectados pelo coronaWrus. 

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 
exdusivos para atendimento 
a pacientes com Covid-19, 
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 

Prefeito Braide entrega 50  kilos  para 
atendimellio de pacienies (ovid em SI 

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 serão ferias 
de suporte avançada Portanto, 

são 20 leitos para atendimento 
especiafizado", completou. 

A unidade conta com 
equipe multiprofissional 
para atender aos pacientes 
e equipamentos como 
espiradores 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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