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A Secretaria Municipal de 
Inovação, Sustentabilidade e 
Projeto Especiais (Semispe) 
promoverá o encontro virtual 
'Percepções dos Impactos da 

Covid-19 nos Setores Cultural e Criativo: 

Deputado estadual Neto Evangelista preocupado com a 
segurança da mulher 
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NOTA 0 
São péssimas as condições de 
trafego da rodovia MA-026 que 
liga os municípios de Coroatá e 
Timbiras, na região dos cocais. 

A buraqueira tomou conta de vários 
trechos da estrada. 

Projeto de Neto Evangelista de combate 
violência contra a mulher é aprovado na AL 

Campanha permanente 
de combate ao assédio e 
Violência contra Mulheres em 
eventos culturais e esportivos  
sera  uma exigência para 
execução de eventos públicos 

il

iaranhão. A proposta é de 
ria do deputado estadual 

o Evangelista  (OEM),  e foi 
aprovada na terça-feira (23), 
durante sessão virtual da 
Assembleia Legislativa. 

"E mais uma maneira de  

enfrentar todas as formas 
violência contra a mulher, 
incentivar denúncias e 
promover a conscientização 
das pessoas nos eventos 
esportivos e culturais sobre 
o assédio e a violência 
contra a mulher", justificou o 
parlamentar. 

Dentre as ações da 
campanha, a proposta 
cita a entrega de folhetos 
informativos e anúncios no  

sistema de som do evento 
com teor educativo de 
enfrentamento e denúncia ao 
assédio e a violência contra 
mulheres e a divulgação de  
videos  ou reprodução de  
audios  que combatem o 
assédio e a violência contra 
mulher, durante parte dos 
intervalos dos eventos 
esportivos e culturais. 

Outra ação é a divulgação 
dos telefones dos órgãos 
públicos de amparo e de 
atendimento as mulheres 
vitimas de assédio e de 
violência. Fica determinado 
ainda a destinação de local 
especializado para recebimento 
de denúncias de assédio e de 
violência sofrida por mulheres 
no próprio evento. 

A Secretaria Municipal de 
Inovação, Sustentabilidade e 
Projeto Especiais (Semispe) 
promoverá o encontro virtual 
'Percepções dos Impactos da 
Covid-19 nos Setores Cultural e 
Criativo:Oeventoeumaaçãodo 
Grupo de Estudos sobre Cidades 
Humanas, Inteligentes, Criativas 
e Sustentáveis/Semispe 
(GECHICS) do Município. 

0 objetivo é apresentar 
e refletir sobre os resultados 
da pesquisa de abrangência  

nacional com o tema 
"Percepção dos Impactos da 
COVID-19 nos setores Cultural e 
Criativo no Brasil", apoiada pela 
Unesco Brasil, Sesc Nacional, 
Faculdade de Filosofia, Letras 
e Ciências Humanas da 
Universidade de  Sao  Paulo 
(FFLCH/USP) e pelo  Forum  
dos Secretários e dirigentes 
Estaduais de Cultura. 

As inscrições estão 
disponiveisno  link  https://forms. 
gle/4bFkBWNRNoxHrS2G7.  

encontro acontecera das 9h 
as 11h da quinta-feira (25) via 
Google  Meet.  0 convite da 
sala será enviado para o  e-mail  
descrito no formulário de 
inscrição. 

"A importancia do encontro 
e do tema especifico está 
alinhado as estratégias de 
gestão do conhecimento para o 
setor criativo, promovidas pela 
Semispe por meio do GECHICS, 
e vem ampliar o debate e a 
troca de experiências sobre 

0 projeto estipula 
também que as  cameras  de 
videomonitoramento de 
segurança dos eventos devem 
ser disponibilizadas de modo 
imediato sempre que solicitadas 
pelas autoridades competentes, 
para que as mulheres 
acometidas por assedio ou 
violência possam identificar os 
infratores e efetivar a denúncia 
dessas condutas. 

Caso não sejam realizadas 
as ações que integram a 
campanha  sera  aplicada multa 
corresponde a 1% (um por 
cento) da arrecadação do 
evento aos responsáveis pela 
realização dos mesmos. A 
proposta,agora,segueasanção 
governamental. 

o impacto da pandemia nos 
mercados cultural e criativo, que 
têm sido umas das economias 
mais afetadas em função da 
sua atuação esta diretamente 
pautada no encontro e na 
convivência social. Além dos 
dados da pesquisa, vamos 
dialogar sobre possíveis 
soluções criativas para lidar 
com essa crise", explicou o 
Assessor de Desenvolvimento 
Sustentável da Semispe,  Andre  
Lobão. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAGALHÃES DE ALMEIDA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO - SRP 010/2021. 

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.o 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 gêneros alimentícios pra 
atendimento do hospital municipal, o certame se realizara 
no dia 08 de abril 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 disponiveis na pagina  web  do Portal de Compras 

_ Publicas-endereço https://www.portaldecompraspublicas.com. 

1 

-. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo 11 
efone (* 98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. 
AGALHÃES DE ALMEIDA-MA, 22 DE MARCO DE 2021 

Paula Lima Costa. 
Pregoeira Municipal 

Encontro virtual sobre as'Percepções dos impactos 
da Covid-1 9 nos Setores Cultural e Criativo' 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE  SAO  BERNARDO 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 
ELETRONICO — SRP 009/2021. 

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de  Sao  Bernardo, 
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 do tipo menor preço global, 
que tem por objeto contratação de empresa para execução 
dos Serviços de Recuperação de estradas Vicinais no 
municipio de  Sao  Bernardo/MA, Recurso Federal Codevasf-
Convenio nr. 908591/2020; o certame se realizará no dia 07 
de abril de 2021, as 08:30 horas e trinta minutos (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 Pça 
Bernardo Coelho de Almeida, Centro,  Sao  Bernardo - 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 (* 981 3477 - 1892, 
das 08:00 as 12:00hs. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE  SAO  BERNARDO 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 
ELETRONICO — SRP 010/2021. 

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, 
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 do tipo menor preço item, 
que tem por objeto contratação de empresa para aquisição 
de merenda escolar de interesse da secretaria de educação 
de  Sao  Bernardo/MA, o certame se realizará no dia 07 de 
abril de 2021,  Ss  14:00 horas (horário de  Brasilia),  através do 
uso de recursos da tecnologia da informação,  site  https:// 
www.portaldecompraspublicastom.br, sendo presidida pela 
Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de 
Almeida, Centro, São Bernardo - MA. 0 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) 3477- 1892, das 08:00 as 12:00hs.DAT  
Sao  Bernardo-MA, 22 de março de 2021  ASS Eliza  dos Santos 
Araujo Lima.  CAR  Pregoeira Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAGALHÃES DE ALMEIDA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO — SRP 009/2021. 

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.o 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei n.o 
8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico com registro de prego, do tipo menor preço 
por item e apuração por item, que tem por objeto contratação 
de empresa para fornecimento de merenda escolar, o certame 
se realizará no dia 08 de abril de 2021, ás 08:30 horas (horário de  
Brasilia),  através do uso de recursos da tecnologia da informação,  
site  https://www.portaldecompraspublicas.com.br,  send°  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 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. 
mAGALHAEs DE ALMEIDA-MA, 22 DE MARCO DE 2021  
ASS  Paula Lima Costa. 
Pregoeira Municipal. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO 
ESTADO DO MARANHAO 

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA P.1* 862 - CENTRO - 
SÃO BERNARDO/MA 

CNPJ: 06.125.389/0001-88 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  BERNARDO AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO -SRP 009/2021.A Pregoeira Oficial da Prefeitura 
Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público, para 
conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.° 
10520/02, Decreto rhe 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da 
Lei n..8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico do tipo menor preço global, que tem - por objeto 
contratação de empresa para execução dos Serviços de Recuperação 
de estradas Vicinais no municipio de São Bernardo/MA, Recurso Federal 
Codevasf- Convenio  or.  908591/2020; o certame se realizará no dia 07 
de abril de 2021,  Ss  08:30 horas e trinta minutos (horário de  Brasilia),  
através do uso de recursos da tecnologia da informação,  site  https:// 
www.portaidecompraspublicas.com.br, sendo presidida pela Pregoeira 
desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licita-
ção, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro,  Sao  Bernardo 
- MA.0 edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina  web  
do Portal de Compras Públicas-endereço https://www.portaldecom-
praspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço 
e/ou pelo telefone ('981 3477- 1892, das 08:00 as 12:00hs. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  BERNARDO 
AVISO DE LICIT/KR) PREGÃOELETRONICO-SRP 010/2021. 

•

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de  Sao  Bernardo,  
ado  do Maranhão, torna público, para conhecimento dos in-

teressados que fará realizar, sob a égide da Lei n.. 10.520/02, De-
creto n..10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei n.° 
8.666/93 esuas alterações posteriores, licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico do tipo menor preço item, que tem por objeto 
contratação de empresa para aquisição de merenda escolar 
de interesse da secretaria de educação de São Bernardo/MA, o 
certame se realizará no dia 07 de abril de 2021, as 14:00 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 Muni-
cipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na 
Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - 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.DAT São Bernardo-MA, 22 de março de 2021.  
ASS Eliza  dos Santos Araujo Lima.  CAR  Pregoeira Municipal. 

Ji PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 
H ATO AVISO DE LICITAÇÃO 

##ATO PREGÃO ELETRONICO - SRP 010/2021. 
ifitTEX A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de MAGA-

LHÃES 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 

r.  to contratação de empresa para fornecimento de géneros 
enticios pra atendimento do hospital municipal, o certame 
alizará no dia 08 de abril 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 presidi-
da 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. 

##DAr mAGALHAEs DE ALMEIDA-MA, 22 DE MARÇO DE 2021  
##ASS  Paula Lima Costa.  
##CAR  Pregoeira Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAXS DE ALMEIDA 
treATO AVISO DE LICIT/KAO 

otATo PREGÃO ELETRONICO -  SRI'  009/2021. 
##TEX A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de MA-

GALHAEs DE ALMEIDA, Estado do Maranhão, torna público, 
para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a 
égide da Lei n.. 10.520/02, Decreto n.. 10.024/19 e subsidia-
riamente 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 item e apuração 
por item, que tem por objeto contratação de empresa para 
fornecimento de merenda escolar, o certame se realizará no dia 
08 de abril 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 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.portaldecompraspublicas. 
com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou 
pelo telefone (0981 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. 

IN/DAT MAGALHAES DE ALMEIDA-MA, 22 DE MARÇO 
DE 2021 

*WASS Paula Lima Costa.  
$$#CAR  Pregoeira Municipal. 

De sexta-feira (26) a domin-
go (28), todo o Maranhão estará 
com atividade suspensas. Ape-
nas serviçosessenciais poderão 
funcionar. E uma medida para 
reduzir a circulação do  corona-
virus.  Quanto menos pessoas 
fora de casa, menos a pandemia 
avança. 

Sexta-feira é feriado estadu-
al antecipado do dia 28 dejulho, 
quando se comemora a adesão 
do Maranhãoã Independência.  
JA  sábado e domingo foram 
decretados dias de atividades 
suspensas. 

Para os três dias, a regra e a 
mesma para todas as cidades do 
Maranhão: apenas alguns ser-
viços, considerados essenciais, 
poderão funcionar 

A única diferença é que, 
na Ilha de São Luis, os horários 
desse serviços essenciais são 
mais restritos. Por exemplo: 
mercados só podem abrir até 
as 21h;  delivery,  até as 23h. Para 
as demais cidade, o Governo 
do Estado não impôs limites de 
horários, 

Veja abaixo os serviços es-
senciais que podem funcionar 
em todo o  Maranhao  nestes três 
dias de atividades suspensas: 

- Produção, distribuição e 

0 Governo do Estado, 

por meio da Secretaria do 

Desenvolvimento Social 

(Sedes), reiniciou a Rota de 

Monitoramento dos Restau-

rantes Populares, instalados 

em vários municípios ma-

ranhenses, mesmo diante 

das restrições sanitárias por 

conta da pandemia do novo 

coronavirus. O monitora-

mento técnico tem como 

objetivo fiscalizar o bom 

funcionamento dos equi-

pamentos de segurança ali-

mentar. Atualmente, o Esta-

do possui 55 equipamentos 

de segurança alimentar. São 

52 Restaurantes Populares, 

2 Cozinhas Comunitárias e 

1 Banco de Alimento. 

Nesta 2. Rota, os muni- 

comercialização de alimentos, 
em supermercados, mercados, 
feiras, quitandas e estabeleci-
mentos congêneres 

- Produção, distribuição e 
comercialização de produtos de 
limpeza, higiene e equipamen-
tos de proteção individual, bem 
como prestação de serviços de 
lavanderia 

- Serviços de entrega  (de-
livery)  e retirada  (drive  thru 
e  take away)  mantidos por 
restaurantes, lanchonetes e 
estabelecimentos congêneres 

- Assistência médico-hos-
pitalar, a exemplo de hospitais, 
clinicas, laboratórios e demais 
estabelecimentos de saúde 

- Distribuição e a comercia-
lização de medicamentos e de 

cipios de Godofredo Viana, 

Zé Doca e Bom Jardim, 

Santa Luzia, Lago da Pedra, 

Pedreiras, Vargem Grande, 

Chapadinha e Tutóia rece-

beram as equipes técnicas 

da Sedes para tratar sobre 

o funcionamento dos res-

taurantes. Dentre os assun-

tos discutidos, a qualidade 

das refeições e os serviços 

ofertados, 

O secretário da Sedes, 

Márcio Flonaiser, reforça a 

importância da realização 

dos monitoramentos com o 

intuito de aprimorar a quali-

dade dos serviços ofertados 

população. 

"0 governador Flávio  

Dino  tem esse cuidado com 

a qualidade dos serviços  

material médico-hospitalar 
- Serviços relativos 'a segu-

rança pública, administração 
penitenciária e atendimento 
socioeducativo, bem como 
serviços relativos ao tratamen-
to e abastecimento de água e 
de captação e tratamento de 
esgoto e lixo 

- Serviços relativos à gera-
ção, transmissão, distribuição 
e comercialização de energia 
elétrica, gás e combustíveis 

-Serviçosfunerários 
- Serviços de telecomunica-

ções, serviços postais e internet 
- Processamento de dados 

ligados a serviços essenciais 
- Segurança privada, bem 

como serviços de manutenção, 
conservação, cuidado e limpe- 

ofertados nos Restaurantes 

Populares, e o monitora-

mento foi uma maneira que 

encontramos para man-

termos o padrão desses 

serviços, alinhando com as 

equipes de trabalho local, 

identificando necessidades, 

ouvindo os usuários, rece-

bendo criticas e sugestões, 

para que possamos, cada 

vez mais, ofertar um serviço 

de qualidade", reforçou o 

secretário. 

O gestor dos Restauran-

tes Populares, Gilmarcio Lo-

pes, destaca o alinhamento 

entre as equipes técnicas, 

principalmente neste tem-

po de pandemia, para a 

manutenção da qualida-

de da alimentação servida  

za em ambientes públicos e 
privados 

- Serviços de comunicação 
social 

- Fiscalização ambiental 
e de defesa do consumidor, 
bem como fiscalização sobre 
alimentos e produtos de origem 
animal e vegetal 

- Locais de apoio para o 
trabalho dos caminhoneiros, 
a exemplo de restaurantes e 
pontos de parada e descanso, 
ás margens de rodovias 

- Clinicas, consultórios e 
hospitais veterinários para  con-
sulfas  e procedimentos de ur-
gência e emergência 

- Borracharias, oficinas e 
serviços de manutenção e re-
paração de veículos 

- Somente poderão funcio-
nar indústrias que atuem em 
turnos ininterruptos ou as que 
atuem no setor de alimentos, 
bebidas e produtos de higiene 
e limpeza 

- Atividades internas de 
escritórios, a exemplo dos es-
critórios de contabilidade e 
advocacia, vedados qualquer 
tipo de atendimento presencial, 

exceção de atendimentos de 
urgência junto a instituições do 
Sistema de Segurança Pública. 

para a população."Sabemos 

que este momento que 

atravessamos está sendo 

difícil para todo mundo. 

Em alguns municípios a 

população conta com Res-

taurantes Populares para a 

realização de uma alimenta-

ção saudável e balanceada. 

Então, manter a qualidade 

e o padrão dessas refeições 

é uma das prioridades do 

governador Flávio  Dino  e do 

secretário Márcio Flonaiser. 

A equipe técnica tem se em-

penhado ao máximo para 

dar continuidade à ativida-

de de monitoramento, para 

estabelecermos estratégias 

e melhorias para atender 

melhor nossos usuários", 

explicou. 

Maranhão terá 3 dias de atividades suspensas 
para combater coronavirus. Veja como será 

A atual gestão está empenhada em organizar e liquidar todos os 
entraves referentes à administração dos bens móveis da MAPA. 

SEGUK 5  KA AL DAFNIAR 

Governo do Estado  di  inicio à segunda rota de 
monitoramento dos Restaurantes Populares 
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MODALIDADE AVISO DE LICITAÇÃO 

• 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL  Ng  13/2021-CP1 SRP 

Torna público, para conhecimento dos interessados que aVISTa009:0 
dia 09 de abril de 2021, sede da Prefeitura Municipal de Colinas - MA, localizada na  pr  
Dias Carneiro - centro, licitação na modalidade Pregão Presencial N9  13/2021/CPL(SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS) do tipo menor preço por item cujo objeto é contratação de 
empresa especializada no fornecimento de pneus e acessórios. 

Em atendimento as recomendações do Municipio e da OMS informamos que a 
sessão ocorrera em local aberto e arejado, que  sera  estabelecido distanciamento mínimo 
de 02 metros de cada participante durante a sessão e que  sera  obrigatória a utilização de 
mascaras, luvas e que cada participante porte seu frasco de álcool em gel e tens de 
proteção necessário. 

Este Edital e seus anexos poderão ser examinados e obtidos gratuitamente no 
endereço supra ou através do telefone (99)3552-1626, de 29  a 69  feira, no horário de 8:00 
as 12:00 horas. 

Colinas-MA, 23 de março de 2021. 
JERONIMO CR NETO 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM 

AVISO DE RETIFICAÇÃO 

Retificação do Extrato do Contrato ng. 005/2021. Na publicação no Diário Oficial 
da União do dia 25/02/2021, Seção 3, Página 178: Onde se lê: R$ 281.195,73 (duzentos e 
oitenta e um mil, cento e noventa e cinco reais e setenta e três centavos) " LEIA-SE: R$ 
281.193.09 (duzentos e oitenta e um mil, cento e noventa e três reais e nove 
centavos). 

ltapecuru-mirim-MA, 22 de março de 2021. 
LUCIANO DA SILVA NUNES 

Secretário da Receita Orçamento e Gestão 

RESULTADO DE JULGAMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL Ne 1/2021 - SRP 

O Municipio de Itapecuru Mirim/MA torna público o resultado do Pregão 
Presencial ng 001/2021 - SRP, referente à Contratação de Empresa Para Eventual 
Fornecimento de  Gas  Glp e Agua Mineral Ao Municipio de Itapecuru-MIRIM/MA NO 
Exercício de 2021, objeto do Processo Administrativo n9017/2021, pelo critério de menor 
por item, cuja empresa PENIEL COMERCIO & VAREJISTA DE  GAS  LTDA-ME, CNPJ  Ng  
34.103.048/0001-47 foi vencedora dos itens 01 e 02 do Lote I, itens 01 e 02 do Lote II, 
item 01 do Lote Ill e itens 01 e 02 do  tote  IV, totalizando o valor global de R$ 432.116,84 
(quatrocentos e trinta e dois mil cento e dezesseis reais oitenta e quatro centavos) e a 
empresa AHF CUNHA EIRELI, CNPJ  Ng  06.942.305/0003-60 foi a vencedora dos itens 03, 04 
e 05 do Lote I, item 03 do Lote II, itens 02, 03 e 04 do Lote  III,  itens 03, 04 e 05 do Lote 
IV, totalizando o valor global de R$ 479.455,00 (quatrocentos setenta e nove mil 
quatrocentos cinquenta e cinco reais). 

ltapecuru-Mirim-MA, 16 de março de 2021. 
DEBORA OLIVEIRA MAGALHÃES 

Pregoeira 
Substituta 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA 

AVISOS DE LICITAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Joselindia - MA, através de seu Pregoeiro, torna 
público para conhecimento dos interessados que esta realizando licitação na 
modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo Menor Preço por Item, os quais serão 
processados e julgados em conformidade com a Lei Federal ng 10.520/02, Lei 
Complementar nu 123/2006, alterada pela Lei Complementar n2  147/2014, Decreto 
Municipal ng 005/2021 e subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.5  8.666/93 
e alterações posteriores e as condições dos Editais, conforme a seguir especificados: 

PREGÃO PRESENCIAL Ne 8/2021 

Processo Administrativo ng 02.1703.002/2021. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: 
Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de sistemas de 
contabilitade, portal da transparência e folha de pagamento para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Administração. DATA DE ABERTURA: as 09:00 
horas do dia 09 de abril de 2021. 

PREGÃO PRESENCIAL  Ng  9/2021 

Processo Administrativo n9  02.1703.003/2021. TIPO: Menor Prego por Item. OBJETO: 
Contratação de empresa para o fornecimento de  link  de  Internet  para atender as 
necessidades das Secretarias Municipais. DATA DE ABERTURA: as 11:00 horas do dia 09 
de abril de 2021.. 

PREGÃO PRESENCIAL: N2  10/2021 

Processo Administrativo n2  02.1703.004/2021. TIPO: Menor Prego por Item. OBJETO: 
Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de 
limpeza e utensílios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Administração. DATA DE ABERTURA: às 15:00 horas do dia 09 de abril de 2021. 

DEMAIS INFORMAÇÕES: As sessões públicas de julgamento serão realizadas 
nas dependências da Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação -  CPL,  situada a Prça do Mercado, s/n, Centro, CEP 65.755-
000, Joselândia - MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os 
envelopes de proposta de preços e habilitação. 

Em atendimento as recomendações do Municipio e da OMS informamos que 
a sessão ocorrera em local aberto e arejado, que  sera  estabelecido distanciamento 
mínimo de 02 metros de cada participante durante a sessão e que  sera  obrigatória a 
utilização de mascaras, luvas e que cada participante porte seu frasco de álcool e itens 
de proteção necessário. 

O edital esta disponível para todos os interessados no  site  da Prefeitura 
Municipal no endereço eletrônico: http://joselandia.ma.gov.br/,  no Portal de 
Transparência do Município, http://joselandia.ma.gov.br/transparencia/licitacoes,  no  site  
do TCE/MA no sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtido na sala da 
Comissão Permanente de Licitação-CPL,  localizada no Prédio da Prefeitura Municipal 
Praça do Mercado, s/n, centro, CEP: 65.755-000, Joselandia- MA, de 22  a 6g, das 08:00 
as 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do  E-mail:  
cpIpmjoselandia@gmail.com.  

Esclarecimento adicional no mesmo endereço e  e-mail  citados e 
provisoriamente no número +55 99 8430-4519, 

N2  57, quinta-feira, 25 de março de 2021 

cesso Administrativo ng 02.1 03.001/2021.  
re "  pal  de Joselandia - MA, através de sua Comissão 

Permanente de Licitação -  CPL  torna público para conhecimento dos interessados que 
estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço 
Global/Lote, objetivando a contratação de empresa para a prestação de serviços de 
manutenção de iluminação pública (preventiva e corretiva) no Municipio, o qual  sera  
processado e julgado em conformidade com as disposições da Lei Federal n.2  8.666/93 e 
alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se as 10:00 horas do dia 13 de 
abril de 2021. 

A sessão pública de julgamento  sera  realizada nas dependências da Secretaria 
Municipal de Administração, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPI_, situada a 
Praga do Mercado, s/n, Centro, CEP 65.755-000, Joselandia - MA, no dia, hora e local 
citados, em que serão recebidos os envelopes de habilitação e proposta de preços. Em 
atendimento as recomendações do Município e da OMS informamos que a sessão ocorrerá 
em local aberto e arejado, que  sera  estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros de 
cada participante durante a sessão e que  sera  obrigatória a utilização de mascaras, luvas 
e que cada participante porte seu frasco de álcool e tens de proteção necessário. 

O edital está disponível para todos os interessados no  site  da Prefeitura 
Municipal no endereço eletrônico: http://joselandia.ma.gov.br/,  no Portal de Transparência 
do Municipio, http://joselandia.ma.gov.br/transparencia/licitacoes,  no  site  do ICE/MA no 
sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente 
de Licitação-CPL,  localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Praça do Mercado, s/n, 
centro, CEP: 65.755-000, Joselandia- MA, de 29  a 69, das 08:00 as 12:00 horas, podendo 
ainda ser solicitado através do  E-mail:  cpIpmjoselandia@gmail.com.  

Esclarecimento adicional no mesmo endereço e  e-mail  citados e 
provisoriamente no número +55 99 8430-4519, 

Joselândia-MA, 23 de março de 2021. 
REGIFRAN DE ALMEIDA SILVA 

Presidente da  CPL  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO SRP  Ng  9/2021 

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida, Estado do 
Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a 
égide da Lei 0.9  10.520/02, Decreto 5.9  10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei 
n.g 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade 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 merenda escolar, o certame se realizara no 
dia 08 de abril 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 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 de 
Compras Públicas - endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (9  98) 3483-
1122, das 08:00 as 12:00hs. 

Magalhães de Almeida-MA, 22 de Março de 2021. 
PAULA LIMA COSTA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP  Ng  10/2021 

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, Estado 
do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a 
égide da Lei n.9  10.520/02, Decreto n.2  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 menor preço por item e apuração por lote, que tem por objeto 
contratação de empresa para fornecimento de géneros alimenticios pra atendimento do 
hospital municipal, o certame se realizará no dia 08 de abril 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. 

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, 22 de Março de 2021. 
PAULA LIMA COSTA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACACUMÉ 

EDITAL DE CHAMADA PUBLICA  Ng  1/2021 

O Municipio de Maracaçumé/MA, por meio da Secretaria Municipal de 
Educação torna público o EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR E 
DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL N" 001/2021, para credenciamento de grupos 
formais de agricultores familiares e empreendedores familiares rurais ou suas 
organizações ou grupos informais de agricultores familiares ou fornecedores individuais 
da agricultura familiar interessadas em fornecer gêneros alimentícios destinados ao 
atendimento da clientela beneficiária do Programa Nacional de Alimentação Escolar, 
com fundamento no caput do  art.  24 da Lei Federal n' 8.666, de 21 de junho de 1993, 
§12  do art.14 da Lei n.2  11.947/2009 e Resolução/CD/ENDE ng 26, de 17 de junho de 
2013 alterada pela Resolução/CD/FNOE ng 04 de 02 de Abril 2015, no âmbito do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), para atendimento dos Alunos da 
Rede Pública Municipal de Ensino do Municipio de Maracaçumé/MA através do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, e demais normas que regem a 
matéria. Período e local para entrega dos envelopes: De 29 de março de 2021 a partir 
das 08h00min até 19 de abril de 2021, as 12h0Omin na sede da Prefeitura Municipal, 

situada na Avenida Dayse de Sousa, 44, Centro, Maracaçumé/MA. Local e Data de 
Abertura dos envelopes: A abertura dos envelopes da Chamada Pública serão 
proferidos em sessão pública a ser realizada no dia 20 de abril de 2021 as 09h00min, 
na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação do município de 
Maracaçumé, localizada na Avenida Dayse de Sousa, s/n, Centro, Maracaçumé/MA. 

Requisitos e/ou documentos: O Edital completo e de forma impressa poderá 
ser retirado no Departamento de Compras e Licitações, das 08h00min as 12h0Omin, 
nos dias úteis ou pode ser visualizado na integra no  site  do TCE, Avisos e Editais de 
Licitações ou fornecido através de solicitação pelo e-mail:  
licitacoesma racacu me@gmai Lcom. 

10 ADA DE PREÇOS Ne 6/2021 

Joselândia-MA, 23 de março de 2021. 
REGIFRAN DE ALMEIDA SILVA 

Pregoeiro 
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2) Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 
http://www.in.gov.br/autenticidade.html,  pelo código 05302021032500198  

Maracaçumé - MA, 24 de março de 2021. 
FLADIMIR FRANCA FLORES 

Secretário Municipal de Educação 

Document('  assinado dignalmente conforme  MP  n9  2,200-2 de 20/08/2001, CP 
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP,Brasil. 
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