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forma eletrônica da modalidade de pregão a partir de I" de junho de 

2020, para os Municipios  corn  menos de 15.000 (quinze mil) habi-

tames e entidades da respectiva administração indireta (nos moldes 

do decreto n" 10.024./19); CONSIDERANDO decreto n" 10.024:2019 

que regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, 

para a aquisição de bens e contratação de serviços comuns estabelecido 

em seu 3" que: 3" Para a aquisição de bens e a contratação  

dc  serviços  commis  pelos entes fedcrativos,  corn  a utilização  dc  recursos 

da União decorrentes de transferências voluntarias, tais conto convénios 

e contratos de repasse, a utilização da modalidade de pregão, na forma ele-

trônica, ou da dispensa eletrônica  sera  obrigatoria..." (grifos nossos) CON-

SIDERANDO atenção ao principio da boa-fé, razoabilidade. CONSTDF-

RA,NTDO. portanto, a própria convenieneia pública, visto a releváncia para 

satislitção  this  necessidades da Administração. DECIDE: REVOGAR em 

todos os seus temios e efeitos. por interesse da administração, referente a 

Pregão Presencial n° 017/2021. processo n° 362/2021, cujo objeto e. even-

tual fornecimento de urnas funerária e serviços de translado para atender 

as necessidades do Município  dc  Igarapé do Meio - MA: PUBLICAR 

no Orgdo Oficial Pertinente, tudo confOrine o disposto lei 8.666/93 e 

Alli lterações posteriores; NOTIFICAR os interessados por meio eletrônico, 

Wespeitando o principio do contraditório e da ampla defesa, garantido 

prazo  dc  recurso. Igarapé do Meio - MA, 08 de junho de 2021. Jose Al-

meida  dc  Sousa Prefeito Municipal de Igarapé do Meio - MA. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES - MA 

AVISO DE LTC'TTAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N°02/2021, 

PROCESSO A DMTNISTR ATTVO N" 210.660.175..2021. TIPO DE 

CIASSIFICAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: Con-

tratação de empresa de engenharia para implantação de urna escola de 

12 salas padrão FNDE no Bairro Santa Helena, conforme descrito no 

Memorial Descritivo, de interesse da Prefeitura Municipal de Matões. 

DATA DE ABERTURA: 29/06 .2021. HORARRD: 0811:30min. EN-

DEREÇO DA REALIZAÇÃO DO CERTAME:Av. Mundico Mora-

es. 872, Centro,  Mantes-MA. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Poderá ser 

consultado gratuitamente e retirado no horario de 08h:00min as 12h:-

00min. De Segunda a Sexta-feira pelo preço de RS60,00 (Sessenta 

reais), através de DAM, gerado pela Comissao  dc  1.i eitaçaio. Matões-

M A, 01 de Junho de 2021. Publique-se Maria do Perpétuo Socorro da 

OSilva Ribeiro. Pregoeira da Prefeitura Municipal de  Mantes.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACALHÃES DE 
ALMEIDA- MA 

41ATO AVISO DE LICITAÇÃO  'OAT°  TOMADA DE PREÇO 

002/2021. OiTEX A Presidente da  CPL  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.'' 8.666/93. e suas alterações posteriores, licitação na modali-

dade TOMADA DE PREÇO  coin  do tipo menor preço global, que 

tem por objeto contratação de empresa para execução dos serviços de 

implantação e melhoramento de sistema de Abastecimento de água 

no municipio, o certame se realizará no dia 28 de junho de 2021, ris 

08:30 horas (horário de  Brasilia),  sendo presidida pela Presidente da  

CPL  desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de 

Licitação. situada na Rua Manoel Pires de Castro, 279 Centro, Maga-

lhdes de Almeida - Ma. Recurso: Proprio  (FPM).  A ser regida pelas 

normas deste Edital, pelas disposições da Lei Federal n" 8.060'93 e 

demais legislação pertinente. O Edital, esta à disposição dos interes-

sados no endereço supra, de 2" a 6° feira, no horário das 08:00 ás] 2:00 

horas, onde também poderão ser obtidos esclarecimentos adicionais, 

custo do Edital 01 ( uma) resma de papel 4. 

4#ATO AVISO DE LVI9g0PailadatikiNETRO 
CO — SRP 0l2-292. MittAlfflogpm-a Oficia 

cipal de MAGALH, 

público, para conhe 

égide da Lei 10.520 0 

as disposições da Lei n." 8.666%93 e suas alterações posteriores, li-

citação na modal idade Pregão Eletrônico  corn  registro de preço. do 

tipo menor preço global, que tem por objeto contratação  (le  empresa 

para execução dos serviços de pavimentação  ern  bloco  inter  travado no 

município de Magalhaes de Almeida, RECURSO: FEDERAL  CODE-

VASE CV  8.123.00/2020 E SECONV 900910 certame se realizará no 

dia 24 de junho  dc  2021. tis 08:30 horas (horário de  Brasilia),  através do 

uso de recursos da tecnologia da infonnação,  site  hups://wv,w.portalde-

compraspublicas.com.hr, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura 

Municipal, na sala da Comissão Permamente de Licitação, situada na Rua 

Manuel Pires  dc  Castro, 279 ("entro, Magalhães de Almeida - Ma. O 

edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina  web  do Portal  

dc  Compras Públicas — endereço hups://www.portaldecompraspublicas, 

combr. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço  eon  pelo te-

lefone (* 08) 3483-1122, das 08:00 as 12:0011s. 

##ATO AVIS() DE LICITAÇÃO ##ATO PREGÃO ELETRONI-
CO — SRP 013-2921. tr-t-TEN: A Pregoeira Oficial da Prefeitura Muni-

cipal de MAGALHÃES DE, ALMEIDA, Estado do Maranhão. torna 

público. para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a 

égide da Lei n." 10.52002, Decreto n." 10.024.'19 e subsidiariamente 

as disposições da Lei n." 8.666/93 e suas alterações posteriores, li-

citação na modalidade Pregão Eletrônico  corn  registro de preço. do 

tipo menor preço global, que tem por  (+jet()  contratação de empresa 

para Estradas vicinais no município de Magalhaes de Almeida, RE-

CURSO: FEDERAL CODEVASF —  CV  8.317.00,2019 E SICONV 

888456 certame se realizará no dia 24 de junho de 2021, as 14:00 

homs (horário de  Brasilia),  através do uso de recursos da tecnolo-

gia da informação,  site  haps:,/www.portaldecompraspublicas.com. 

br. sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala 

da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Manuel Pires 

de Castro, 279 Centro, Magalhães de Almeida - Ma. 0 edital e seus 

anexos encontram-se disponíveis na pagina  web  do Portal de  Coin-

pros  PUblicas — endereço hups:Iwww.portaldecompraspublicas.com. 

br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço  elm.'  pelo telefone 

(* 98)3483-1122, das 08:00 as 12:0011s. 

47,ATO AVISO DE LICITAÇÃO tr#ATO PREGÃO ELETRON1-
CO — SRP 014-2021.  #,TEN  A Pregoeira Oficial da Prefeitura Muni-

cipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, Estado do Maranhão, torna 

público, para conhecimento dos interessados que fard realizar, sob a 

égide da Lei n.° 10.520'02, Decreto n." 10.024;19 c subsidiariamente 

as disposições da Lei n." 8.666'93 e suas alterações posteriores, licitação 

na modalidade Pregão Eletrônico  corn  registro de preço, do tipo menor 

Preço global, que  tern  por objeto contratação de empresa para forneci-

memo  de material e equipamento de informática, para atendimento da 

prefeitura Municipal de Magalhaes de Almeida, certame se realizará no 

dia 28 de junho de 2021, ás 10:00 horas (horário de  Brasilia),  através do 

uso de recursos da tecnologia da informacão,  site  https: 7www.portalde-

compraspublicas.eormbr. sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura 
Municipal, na sala da Comissdo Permanente de Licitação, situada na Rua 

Manoel Pires de Castro, 279 Centro, Magalhães de Almeida - Ma. O edi-

tal e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina  web  do Portal 

de Compras Públicas — endereço htms: /www.portaldecompraspubli-

cas.conahr. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço  elm]  pelo 

telefone ( 5  98) 3483-1122. das 08:00 as 12:0011s. 

CHAMADA PÚBLICA Nr 001.202 [PARA AQUISIÇÃO DE GÊ-

NERDS  .ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E 

EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ES-

COLAR. A Secretaria municipal de educação juntamente com a co-

missão permanente de licitação. devidamente autorizada por portaria 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA  

CNN:  06.988.976/0001-09  

PRE  FEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 
44ATO AVISO DE LICITAÇÃO 

44ATO TOMADA DE PREÇO 002/2021, 

44TEX A Presidente da CPLda Prefeitura Municipal de MAGALHAES 
DE ALMEIDA. Estado do  Maranhao,  torna ratiblico,paraconhecimento 
dos interessadosque fará realizar, sob a égideda Lei n.18.666/93, e suas 
alterações posteriores, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO  
corn  do tipo menor preço global, que  tern  por objeto contratação de 
empresa para execução dos serviços de implantação e melhoramento 

de sistema de Abastecimento de agua no rnunicipio, o certame se rea-
lizará no dia 28 de junho de 2021, as 08:30 horas (horário de  Brasilia),  
sendo presidida pela Presidenteda  CPL  desta Prefeitura Municipal, na 
sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Manoel Pires 

de Castro, 279 Centro, Magalhães de Almeida 'Ma, Recurso, Próprio  
(FPM).  A ser regida pelas normas deste Edital, pelas disposições da 

Lei Federal no 8.666/93 e demais legislação pertinente. 0 Edital, esta 
a disposição dos interessados no endereço supra, de 2° a rio feira, no 

horário das 08:00 a512:00 horas, onde também poderão ser obtidos 
esclarecimentos adicionais, custo do Edital 01) uma) resma de papel 4. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

44ATO AVISO DE LICITAÇÃO 
1 46610 PREGÃO ELETRONICO - SRP 012-2021. 

**TEX A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES 

DE ALMEIDA, Estado do  Maranhao,  torna público, para conhecimento 
dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.° 10.520/02, 

Decreto n.. 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei n.0  

8.666/93 e suasalterações posteriores, licitação na modalidade Pregão 

Eletrônico com registro de preço, do tipo menor preço global, que 

tem por objeto contratação de empresa para execução dos serviços 
de pavimentação em bloco  inter  travado no municipio de Magalhaes 
de Almeida, RECURSO: FEDERAL CODEVASF -  CV  8.123.00/2020 E 

SICONV: 900910 certame se realizará no dia 24 de junho de 2021, ás 

08:30 horas (horário de  Brasilia),  através do uso de recursos da tecno-
logia da informação,  site  https:ilw ww.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-sedispmiveis na pagina  web  do Portal de Compras 
Públicas - endereço https://www.portaldecompraspublicas.combr. 

Esclarecimentos  adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone 

I' 98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

BOATO AVISO DE LICITAÇÃO 

44ATO PREGÃO ELETRONICO - 5RP 013-2021. 

ARTES 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.° 10.024/190 subsidiariamente as disposições da Lei n.1  

8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modal idade Pregão 

Eletrônicocom registro de preço, do tipo menor preço global, que  tern  

por objeto contratação de empresa para Estradas vicinais no municf-

pio de Magalhaes de Almeida. RECURSO. FEDERAL CODEVASF -  CV  

8.317.00/2019 E SICONV: 888456 certame se realizará no dia 24 de 

junho de 2021, as 1400 horas (horário de  Brasilia),  através do uso de 

recursosda tecnologia da informação,  site  https://www.portaldecom-

praspublicas.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 Pubiicas- endereço https://www.portaldecompras-

publicas.com.bcEsclarecimentos  adicionais no mesmo endereço e/ou 

pelo telefone I* 98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

44ATO AVISO DE LICITAÇÃO 

44ATO PREGÃO ELETRONICO - SRP 014-2021. 

#4TEX 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 no 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei o° 

8.666/93 e suasalterações posteriores, licitação na modal idade Pregão 

Eletrônicocom registro de preço, do tipo menor preço global, que  tern  

por objeto contratação de empresa para fornecimento de material e 

equi parnento de informática, para atendimento da prefeitura Munici-

pal de Magalhaes de Alrneida, certame se realizará no dia 28 de junho 

de 2021, 651000 horas (horário de Brasil ia), atravésdo usode recursos 

da tecnologia da informação,  site  https://www.portaldecompraspubli-

cas.com.br,sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, 

nasalada Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Manoel 

Pires de Castro, 279 Centro, Magalhães de Almeida -Ma.0 edital eseus 

anexos encontram-sedisponiveis na pagina  web  do Portal de Compras 

Públicas - endereço https://www.portaidecompraspublicas.corri.br. 

Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone 

I* 9813483-1122, das 0800 as 1200hs. 

O Poder Judiciário do  
Maranhao,  por meio da Cor-
regedoria Geral da Justiça e 
do  Forum Des.  Sarney Costa. 
fez o descarte consciente de 
cerca de 80 mil processos, 
resultando  ern  64 toneladas 
de material entregues 
Cooperativa de Reciclagem 
de  Sao  Luis (COOPRESL). 
A solenidade, realizada de 
forma simbólica, aconteceu 
na manha desta quinta-fei-
ra (10), na sede da Divi-
são de Gestão e Controle 
Documental da CG.1-MA, 
no Parque Pindorama, e 
contou com a participação 
do corregedor-geral da Jus-
tiça, desembargador Paulo 
Velten, do desembargador 
Jorge Rachid Mubarack Ma-
luf (presidente do Núcleo 
Socioambiental do Tribunal 
de Justiça), da juiza  Andrea 
Perlmutter  Lago, diretora 
do  Forum  Sarney Costa, do 
juiz auxiliar Márcio Brandão, 
dentre outros. 

De acordo com Maria Jose 
Castro, diretora administrati-
va da COOPRESL, esse mate- 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA 
Rua Manoel Pires de Castro, 279- Centro - CEP 65.560-000 

Magalhães de A Ime ida - Ma 

CNPJ: 06.988.976/0001-09  

PRE  FEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA.AVISO DE 
LICITAÇÃO.  PREGÃO PRESENCIAL -  SAP  009/2021_ A Pregoeira Oficial 

da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, Estado do 
Maranhão, torna publico, para conhecimento dos interessados que 

fara realizar. sob a égide da Lei n.° 10.520/02, e subsidiariamente as 
disposições da Lei n..8.666/93 esuas alterações posteriores, licitação 

na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, que  tern  por 
objeto contratação de empresa para fornecimento de de serviços de 

manutenção de equipamentos de informática e impressoras Para 

atendimento das Secretarias municipais da Prefeitura Municipal de 
Magalhães de Alrnelda/MA, o certame se realizará no dia 23 de junho 

de 2021, as 09:00 presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, 
nasalada 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 prefeitura municipal. Escla-
recimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone 1* 981 

3483-1122, das 0800 as 12:00hs. Paula Lima Costa. 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA 

CNPJ: 06.988.976/0001-09 

CHAMADA PUBLICA No 001/2021.PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS 

ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FA-

MILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR. A Secretaria municipal 

de educação juntamente com a comissão permanente de licitação. 

devidamente autorizada por portaria do executivo, torna público 

que realizara CHAMADA PUBLICA 09001,2021. Reg ido pela Lei ri°. 

11.947%2009 e Resolução/CD/ RIDE n* 38/2009. Objeto: Aquisição 

de Gêneros Alimentícios para a Alimentação Escolar Diretamente da 

Agricultura Familiar. Sessão: 30 de junho de 2021 Horário: 08:30hs 

para receberas projetos de venda sendo presidida peia Presidenteda  

CPL  desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de 

Licitação, situada na Rua Manoel Pires de Castro, 279 Centro, Maga' 

lhães de Almeida.  Mao  Edital es-la  h disposição dos interessados, no 

endereço supra, de 2° a 6. feira, no horário das 08:00 as 1200 horas, 

ondetambém poderão ser obtidos esclarecimentos adicionais, custo 

do Edital 01 RESMA DE PAPEL A4). MAGALHAES  DC  ALMEIDA/MA, 08 

de junho de 2021 Paula Lima Costa'  Pros CPL.  

Preleitura fará programação especial pelos dois anos do  
Muss  da Gastronomia Maranhense nesti domingo (13) 

Um espaço no coração 
do Centro Histórico de  Sao  
Luis que guarda histórias 
sobre os maranhenses con-
tadas a partir da culinária. 
Esse é o Museu da Gastro-
nomia Maranhense, que 
completa dois anos de fun-
cionamento neste domingo 
(13). Para marcar a data, o 
local recebe uma decoração 
exclusiva para a ocasião, 
além da apresentação de 
caixeiras que tocarão seus 
instrumentos  musicals  das 
janelas do casarão que abri-
ga o museu, fazendo alusão 
a Festa do Divino Espirito 
Santo. 

O espaço estará aberto 
para visitação das 14h30 as 
18h atendendo grupos de 
ate cinco pessoas, devido 
as medidas sanitárias vigen-
tes. 0 Museu fica localizado 
na Rua da Estrela, 82, Cen-
tro. Desde a sua abertura, já 
passou por diversas modifi-
cações para estar atualizado 
e apresentar novidades aos 
visitantes. 

"Este ano, já realizamos 
troca de peças do acer-
vo, criamos uma websérie 
temática, criamos um es-
paço instagramável, lan-
çamos audioguia e o guia 
em Libras. Estamos em um 
processo de atualização 
constante do espaço, onde 
quem visitar pela primeira 
vez e quem revisitar tam- 

Judiciário realiza entrega de mais de 60 
toneladas de material recictivel a cooperativa 

0 desembargador Jorge Rachid enfatizou a importância da consciência ambiental de todos. 

rial entregue pelo Judiciário 

beneficiará muitas pessoas. 
"Além do beneficio para o 
meio ambiente, esse mate-
rial que recolhemos sempre 
aqui, em virtude do termo de 
cooperação que assinamos,  
ern  2016, com o Tribunal de 
Justiça, vem para ajudar di-
retamente 26 famillas. Agra-
decemos aos Orgaos que se 
sensibilizam com o nosso 

papel e que colaboram, de 
forma significativa, para o 
sustento de tantas pessoas; 
afirmou ela, ressaltando que 
o material reciclado retorna 
para a sociedade em forma 
de papel toalha, papal higi-
ênico e até bolsas. 

0 presidente da coo-
perativa, Sebastião Lemos, 
destacou que tudo que 6 ar-
recadado com o material re- 

colhido é dividido em partes 
iguais entre os cooperados: 
"Realizamos, a cada mês, o 
apanhado do que foi recicla-
do e dividimos para todos, 
igualmente.Começamos de-
vagar, em meados de 2003, 

com poucos cooperados e 
agora estamos com uma es-
trutura satisfatória, ajudando 
famílias que dependem da 
reciclagem'l 

bém vai encontrar surpresas 
sobre o  Maranhao",  explicou 
o secretario municipal de 
Turismo,  Saul°  Santos. 

0 Museu da Gastrono-
mia Maranhense conta com  
areas  de representação da 
cultura maranhense que 
envolvem a gastronomia, 
denominadas 'Estações'. 
Na 'Casinha da Roça', por 
exemplo, ha vários itens 
sobre os costumes do in-
terior do  Maranhao  em 
relação à culinária. Já na 
'Natureza Viva', estão as re-
presentações dos principais 
alimentos disponfveis na 
natureza, como os frutos 
do mar. A 'Casa das Tulhas' 
apresenta aos visitantes a 
grande variedade de produ-
tos encontrados no Estado. 
Na estação dos festejos, a 
'Festa do Divino Espirito 
Santo' tem destaque com 
uma decoração que reme-
te as comidas apreciadas 
durante o evento. 

No ambiente, o visitante 
é recebido por um guia de 
turismo, que conta a histó-
ria do  Maranhao  através dos 
alimentos. 0  tour  também 
pode ser feito individual 
com um fone de ouvido, 
escutado através do Spotify 
ou Google Podcast ou assis-
tido em libras via YouTube, 
uma importantevalorização 
da cultura e tradiçao feita 
pela Prefeitura de São Luis. 
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TOMADA DE PREÇO 002/2021 

ATO AVISO DE LICITAÇÃO. 
A Presidente da  CPL  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.° 8.666/93, e suas alterações posteriores, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO 
com do tipo menor preço global, que tem por objeto contratação de empresa para execução dos serviços de implantação e 
melhoramento de sistema de Abastecimento de água no município, o certame se realizará no dia 28 de junho de 2021, ás 08:30 horas 
(horário de  Brasilia),  sendo presidida pela Presidente da  CPL  desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, 
situada na Rua Manoel Pires de Castro, 279 Centro, Magalhães de Almeida - Ma. Recurso: Próprio  (FPM).  A ser regida pelas normas deste 
Edital, pelas disposições da Lei Federal n° 8.666/93 e demais legislação pertinente. 0 Edital, está à disposição dos interessados no endereço 
supra, de 2a  a 6' feira, no horário das 08:00 6s12:00 horas, onde também poderão ser obtidos esclarecimentos adicionais, custo do Edital 01 ( 
uma) resma de papel 4. 
Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA, 08 de junho de 2021. Paula Lima Costa, Pregoeira Municipal. 

Autor: Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação: 3271ab21e38fde2fafddleda0f3a75131001e42f6 

PORTARIA N° 288/2021 

Institui a EXONERAÇÃO DE FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA. 
0 PREFEITO MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA, Estado do Maranhão no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei 
Orgânica Municipal Capitulo VII, Seção II, Artigo 65. 
Considerando o disposto no inciso II do  art.  9° da Lei n° 236 de 02 de janeiro de 1998: RESOLVE,  Art.  1° - EXONERAR, FRANCISCO DAS 
CHAGAS ROCHA, portador do CPF 528.156.413-72 Matricula 877 da função de SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, lotado 
na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.  Art.  2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Revogada as disposições em 
contrário. Leia-se, Publique-se e Cumpra-se, em Magalhães de Almeida/MA, 10 de junho de 2021. 

Autor: Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação: 65d6d6107bac6056f5bc5893e7489d5ce1fccd47 
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