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Diário Oficial do Município , 
Prefeitura de Magalhães de Almt 

• ...... 

 

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR 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 realizará CHAMADA PÚBLICA N° 001/2021. Regido pela Lei no. 11.947/2009 e Resolução/CD/ FNDE 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 receber os projetos de venda 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. 0 Edital está à disposição dos 
interessados, no endereço supra, de 2a  a 6a  feira, no horário das 08:00 As 12:00 horas, onde também poderão ser obtidos esclarecimentos 
adicionais, custo do Edital 01 RESMA DE PAPEL A4. Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA, 08 de junho de 2021. Paula Lima 
Costa, Pregoeira Municipal. 

Autor: Franc/el Pessoa da Silva 
Código de identificação: 50f4935fecc6e72807af05e66756251e307c5e85 

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP 014/2021 

AVISO DE LICITAÇÃO. 
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 modalidade Pregão Eletrônico com registro de prego, do tipo menor prego global, que tem por 
objeto contratação de empresa para fornecimento de material e equipamento de informática, para atendimento da prefeitura Municipal 
de Magalhães de Almeida, certame se realizará no dia 28 de junho de 2021, As 10:00 horas (horário de  Brasilia),  através do uso de recursos 
da tecnologia da informação,  site  https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na 
sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Manoel Pires de Castro, 279 Centro, Magalhães de Almeida - Ma. 0 edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis na página  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. 
Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA, 08 de junho de 2021. Paula Lima Costa, Pregoeira Municipal. 

Autor: Franc/el Pessoa da Silva 
Código de identificação: 5a7b5b21ee0c5839cd8239b26f7dcde2a89623f4 

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP 013/2021 

AVISO DE LICITAÇÃO. 
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.° 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico com registro de prego, do tipo menor prego global, que tem por 
objeto contratação de empresa para Estradas vicinais no município de Magalhães de Almeida, RECURSO: FEDERAL  CODE  VASF -  CV  
8.317.00/2019 E SICONV: 888456 certame se realizará no dia 24 de junho 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 
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 página  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. 
Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA, 08 de junho de 2021. Paula Lima Costa, Pregoeira Municipal. 

Autor:  Fran  ciel Pessoa da Silva 
Código de identificação: 66a9e7662c3d83e07788b94276b68ee98810b4ee 

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP 012/2021 

AVISO DE LICITAÇÃO. 
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.° 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico com registro de prego, do tipo menor prego global, que tem por 
objeto contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação em bloco  inter  travado no município de Magalhães de 
Almeida, RECURSO: FEDERAL CODEVASF —  CV  8.123.00/2020 E SICONV: 900910 certame se realizará no dia 24 de junho 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 disponíveis na página  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. 
Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA, 08 de junho de 2021. Paula Lima Costa, Pregoeira Municipal. 
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D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS 

forma eletrônica da modalidade de pregão a partir de 10  de junho de 
2020, para os Municípios com menos de 15.000 (quinze mil) habi-
tantes 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  Art.  10, § 3° que: "§ 3° Para. a aquisigio de bens e a contratação 
de serviços comuns pelos entes federativos, com a utilização de recursos 
da União deconeutes de transferências voluntárias, tais como convênios 
e contratos de repasse, a iTtili7aço.   da modalidade de pregão, na forma ele-
trônica, ou da dispensa eletrônica  sera  obrigatória.." (grifos nossos) CON-
SIDERANDO atenção ao principio da boa-fã,  razoabilidade. CONSIDE-
RANDO, portanto, a própria conveniência pública, visto a relevância para 
a satisfação das necessidades da Administração. DECIDE: REVOGAR em 
todos os seus termos e efeitos, por interesse da administração, referente a 
Pregão Presencialn° 017/2021, processo n° 362/2021, cujo objeto é even-
tual fornecimento de umas funerária e serviços de translado para atender 
as necessidades do Município de Igarapé do Meio - MA; PUBLICAR 
no Órgão Oficial Pertinente, tudo conforme o disposto Lei 8.666/93 e 
alterações posteriores; NOHHCAR os interessados por meio eletrônico, 
respeitando o principio do contraditório e da ampla defesa, garantido o 
prazo de recurso. Igarapé do Meio - MA, 08 de junho de 2021. José Al-
meida de Sousa Prefeito Municipal de Igarapé do Meio - MA. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N°02/2021. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 210.660.175/2021. TIPO DE 
CLASSIFICAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: Con-
tratação de empresa de engenharia para implantação de uma 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. HORÁRIO: 08h:30min. EN-
DEREÇO DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: Av. Mundico Mora-
es, 872, Centro, Matões-MA. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Poderá ser 
consultado gratuitamente e retirado no horário de 08h:00min is 12h:-
00min. De Segunda a Sexta-feira pelo preço de R$60,00 (Sessenta 
reais), através de DAM, gerado pela Comissão de Licitação. Matões-
MA, 01 de Junho de 2021. Publique-se Maria do Perpétuo Socorro da 
Silva Ribeiro. Pregoeira da Prefeitura Municipal de  Mat-des.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE 
ALMEIDA - MA 

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO ##ATO TOMADA DE PREÇO 
002/2021. ##TEX A Presidente da  CPL  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.° 8.666/93, e suas alterações posteriores, licitação na modali-
dade 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 municipio, o certame se realizará no dia 28 de junho de 2021, is 
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-
lhães 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 interes-
sados no endereço supra, de 2° a 6° feira, no horário das 08:00  ás12:00  
horas, onde também poderão ser obtidos esclarecimentos adicionais, 
custo do Edital 01 ( uma) resma de papel 4. 

*ATO AVISO *AÇÃO ##ADOLBREGÃO--TaLETRONI- 
?, 

CO — SRP 012-20 1: ##TEX A PregoeiritY6CiifaiPiefeit-ura Muni-
cipal 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, li-
citação na modalidade Pregão Eletrônico com registro de  prep,  do 
tipo menor preço global, que tem por objeto contratação de empresa 
para execução dos serviços de pavimentação em bloco  inter  travado no 
município de Magalhaes de Almeida, RECURSO: FEDERAL CODE-
VASF —  CV  8.123.00/2020 E SICONV: 900910 certame se realizará no 
dia 24 de junho de 2021, is 08:30 horas (horário de  Brasilia),  através do 
uso de recursos da tecnologia da informação,  site  https://www.portalde-
compraspublicas.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 disponíveis na pagina  web  do Portal 
de Compras Públicas — endereço https://www.portaldecompraspublicas. 
com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo te-
lefone (* 98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. 

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO ##ATO PREGÃO ELETRONI-
CO — SRP 013-2021. ##TEX A Pregoeira Oficial da Prefeitura Muni-
cipal 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, li-
citação na modalidade Pregão Eletrônico com registro de preço, do 
tipo menor preço global, que tem por objeto 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, is 14:00 
horas (horário de  Brasilia),  através do uso de recursos da tecnolo-
gia 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 Com-
pras 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. 

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO ##ATO PREGÃO ELETRONI-
CO — SRP 014-2021. ##TEX A Pregoeira Oficial da Prefeitura Muni-
cipal 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 modalidade Pregão Eletrônico com registro de preço, do tipo menor 
preço global, que tem por objeto contratação de empresa para forneci-
mento 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, is 10:00 horas (horário de  Brasilia),  através do 
uso de recursos da tecnologia da informação,  site  https://www.portalde-
compraspublicas.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 edi-
tal e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina  web  do Portal 
de Compras Públicas—endereço https://www.portaldecompraspubli-
cas.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo 
telefone (* 98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. 

CHAMADA PÚBLICA N° 001/2021.PARA AQUISIÇÃO DE GÊ-
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São Luis-Ma, 11 DE JUNHO DE 2021 
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PSICÓLOGA 00  HAP  VIDA SAODE, CELINE CHAGAS, 

O sono desses 
profissionais afetados com 
a crescente no número de 
casos do novo coronavirus 
desencadearam  outset  
problemas. A psicóloga 
do Hapvida Saucle,  Celina  
Chagas,  exotica  que a 
ansiedade, estresse, alteração 
na rotina e incertezas quanto 
ao futuro são fatores que 
têm contribuído para que as 
pessoas tenham dificuldades 
de ter um descanso adequado 
na flora do sono. "Com a 
pandemia da Covid-19, 
as pessoas passaram a se 
deparar com seus medos, 
ansiedades, receios, medo 
da morte ou de perder quem 

se ama, mudança repentina 
de habitos. Tudo isso acabou 
mexendo com o sono tanto 
dos profissionais que atuam 
na linha de frente quanto da 
população de modo geral' 
destaca. 

Trabalho com plantões, 
que fazer? 

Não há dúvidas que 
quando o assunto são 
plantões noturnos, conseguir 
manter o sono em dias é um 
verdadeiro desafio, mas para 
te ajudar, separamos algumas 
dicas para melhorar o sono e 
a qualidade de vida de quem 
trabalha por turnos. Confira: 

Determine suas • 

Saiba como minimizar os efeitos dos plantões noturnos no sono 
Para boa parte da 

população, dormir 8 horas 
por noite e um luxo. O ritmo 
agitado da vida urbana e 
o estresse do dia a dia são 
fatores que nos levam a 
dormir cada vez pior. Dados 
da Associação Brasileira do 

(ABS), revelam que a 
ilação brasileira esta  undo  cada vez menos.  

inn  2018, o brasileiro dormia 
em média 6,6 horas por dia, já 
no ano seguinte, 2019, passou 
para 6,4 horas. O Brasil tens 
ainda, 73 milhões de pessoas 
que sofrem de insônia. 

O problema não esta em 
dormir pouco, mas sim nas 
crmsequencias que as poucas 
e, até raras noites de sono, 
podem causar ao organismo 
humano. Isso porque, 
é durante o sono que a 
imunidade 6 reforçada, células 
sao renovadas e os radicais 
livres são neutralizados. 

Para os profissionais da 
saúde que atuam na linha de 
frente da Covid-19 o desafio 

ainda maior. Segundo 
uma pesquisa realizada pela 
Associação Brasileira de 
Medicina do Sono (ABMS), 
41,3% dos profissionais de 
saúde do pais estão tendo 
insónia durante a pandemia 
do novo coronavirus.  

GUABIJO AGRONEGOCIO 
COMUNICADO GUABIJO AGRONEGOCIO LTDA  (CNN:  
16,84 3.957/0 002-10) Torna público que RECEBEU da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais, 
a Renovação da Licença Unica Ambiental RELUA para o 
empreendimento Agrossilvipastoril em operação na Fazenda  
Nebraska  I e II, localizada na zona rural do município de Balsas 
e Alto Parnaiba/1'41A. Conforme processo nt 139108/2020. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO - SRP 012-2021. 
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 na,  10.520/02, Decreto 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 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 CODESIASE  CV  
8.123.00/2020 E SICONV: 900910 certame se realizará no 
dia 24 de junho 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 Pregoeita desta Prefeitura Municipal, na sala 
da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Manoel 
Pires de Castro, 279 Centro, Magalhaes de Almeida - Ma. O 
edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina  
web  do Portal de Compras Públicas endereço https://,,vww. 
portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais 
no mesmo endereço a/0u pelo telefone (a 98) 3483-1122, das 
08:00 as 'I 2:00h s. 

horas de  norm  
ia falamos que 

planejamento e adaptação 
ao plantão noturno  sac,  
fundamentais, sendo que 
você necessita de ambos para 
conseguir desfrutar de horas 
de sono reconfortantes. E. 
nesse ponto, e importante 
que  voce  realmente 
determine quantas horas de 
sono dormira por dia. 

• Pratique exercícios 
sempre que  putter  

Exercitar-se regularmente, 
independentemente da hora 
do dia, é fundamental para 
a saúde. O ideal é praticar 
alguma atividade poucas 
horas antes de começar o 
seu turno. Assim, o corpo 
recebe um  "boost"  de energia. 
Também não se esqueça 
de alongar algumas vezes 
durante o turno. 

• Alimente-se bem 
Vale a pena reforçar que 

para uma boa noite de sono a 
alimentação 6 indispensável. 
Quando o assunto são os 
plantões noturnos então, uma 
boa alimentação é primordial 
para os profissionais 
que passam as noites 
acordados, assim manter uma 
alimentação saudável ajuda 
o organismo a garantir o 
equilíbrio metabólico. 

GIOVANI DA ROSA 
COMUNICADO GIOVAN1 DA ROSA DALAZEN (CPF: 
807.030.543-68) Tema público que RECEBEU da Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais, a Renovação 
da Licença Unica Ambiental - RELUA para o empreendimento 
Agrossilvipastoril em operação na Fazenda Canis Galo ia São 
Santo, localizada na zona rural do municipio de Riachão/MA. 
Conforme processo n' 175177/2020. 

u,s 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 
AVISO DE LICITAÇA0 

PREGÃO ELETRONICO SRP 014-2021. 
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de 

MAGALHAES DE ALMEIDA, Estado do  Maranhao,  torna 
publico, para conhecimento dos interessados que fará 
realizar, sob a égide da Lei ri.' 1 0.5 20/02, 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  manor  preço global, que tem por objeto contratação 
de empresa para fornecimento de material e equipamento 
de informática, para atendimento da prefeitura Municipal 
de Magalhaes de Almeida, certame se realizara no dia 28 de 
junho de 2021, ás 10:00 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. 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  fa  981 
3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO SRP 013-2021. 
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHAES 

DE ALMEIDA, Estado do Maranhão, torna público, para 
conhecimento dos interessados que fatal realizar, sob a égide 
da Lei  re  10.520/02, Decreto 1(1.024/19 e subsidiariamente 
as disposições da  Lein."  8.666/93 e suas alterações posteriores, 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico com registro 
de preço, do tipo  manor  preço global, que tem por objeto 
contratação de empresa para Estradas vicinais no trunicipio 
de Magalhaes de Almeida, RECURSO: FEDERAL CODEVASF -  
CV  8317.00/2019 E SICONV: 888456 certame se realizará no 
dia 24 de junho de 2021:  Ss  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 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 disponíveis na pagina  
web  do Portal de Compras Públicas endereço https://www. 
portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais 
no mesmo endereço e/ou pelo telefone (a 981 3483-1122, das 
08:00 as 12:00hs. 

ESTADO DO MARANHAp 
, PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA 

AVISO DE LICITAÇAO 
TOMADA DE PREÇO 00212021. 

A Presidente da  CPL  da Prefeitura Municipal de 
MAGALHÃES DE ALMEIDA, Estado do  Maranhao,  torna público, 
para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a 
égide datei 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 
exec:1.10o dos serviços de implantação e melhoramento cie 
sistema de Abastecimento de agua no município, o certame 
se realizara no dia 28 de junho de 2021, as 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, 
Magalhaes 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. O Edital, 
esta a disposição dos interessados no endereço supra, de 2. 
a 6" feira, no horário das 08:00  ás12:00  horas, onde também 
poderão ser obtidos esclarecimentos adicionais, custo do 
Edital 01) uma) resma de Papel 4 . 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 
CHAMADA PUBLICA N. 001/2021 PARA AQUISIÇÃO 

DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 
E EMPREENDEDOR FAMILIAR 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 PÚBLICA 1sP 001/2021. Regido pela Lei 
ma 11.947/2009 e Resolução/CD/ ENDE no 38/2009. Objeto: 
Aquisicão de Géneros Alimentícios para a Alimentação Escolar 
Diretamente da Agricultura Familiar. Sessão: 30 de junho de 
2021 Horário: 0830hs para receberes projetos de venda 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, Magalhaes de Almeida - 
Ma o Edital está a disposição dos interessados, no endereço 
supra, de 2"a 6. feira, rio horário das 08:00 as 12:00 horas, onde 
também poderão ser obtidos esclarecimentos adicionais, custo 
do Edital 01 RESMA DE PAPEL A4). MAGALHAES DE ALMEIDA/ 
MA, 08 de junho de 2021 Paula Lima Costa - Pres  CPL.  
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA 

Rua Manoel Pires de Castro, 279 Centro - CEP 65.560-000 
Magalhães de Almeida Ma  

CNN:  06.988.976/0001-09 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA.AVISO DE 
LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL - SRP 009/2021. 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 ne 10.520/02, e subsidiariamente as 
disposições cia Lei ne 8.666/93 e suas 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 
Magalhaes de Almeida/MA, o certame se realizara no dia 23 de junho 
de 2021, ás 09:00 presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, 
na saia da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Manoel 
Pires de Castro, 279 Centro, Magalhães de Almeida Ma. O edital 
seus anexos encon  tram-se disponiveis na prefeitura municipal. Escla-
recimentos adicionais no mesmo endereço  &au  pelo telefone (* 98) 
3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. Paula Lima Costa, 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA 

CNP.I: 06.988.976/0001-09 

CHAMADA PÚBLICA Nr  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  corn  a comissão permanente de licitação, 

devidamente autorizada por portaria do executivo, torna público 

que realizará CHAMADA PUBLICA N. 001 /2021. Regido pela Lei n° 

11.947/2009 e Resolução/CD/ FNDE na 38/2009. Objeto: Aquisição 

de Gêneros Alimentícios para a Alimentação Escolar Diretamente da 

Agricultura Farnriliar. Sessão: 30 de junho de 2021 Horário: 08:30h5 

para receber os projetos de venda sendo presidida pela Presidente da  

CPL  desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de 

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

lhães de Almeida - Ma o Edital esta à disposição dos interessados, no 

endereço supra, de 2° a 6° feira, no horário das 08:00 as 12:00 horas,  

onde também poderão ser obtidos esclarecimentos adicionais,  dust°  

do Edital 01 RESMA DE PAPEL A4), MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, 08 

de junho de 2021 Paula Lima Costa -  Fret CPL.  

O DEBATE DO MARANHÃO I Sii,o Luis, 11 DE  'UNDO  DE 20211 SEXTA FEIRA 

ODebate 
cio  Maranhao 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA  

CNN:  06.988.976/0001-09 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 
hIATO AVISO DE LICITAÇÃO 
liffATOTOMADA DE PREÇO 002/2021. 
f4TEX A Presidente da  CPL  da Prefeitura Municipal& MAGALHÃES 

DE ALMEIDA, Estado do  Maranhao,  torna público, para conhecimento 
dos interessados quefará realizar, soh a égideda Lei 8,666/93, e suas 
alterações posteriores, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO  
corn  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 rea-
lizara no dia 28 de junho de 25121, As 08:30 horas (horário de Brasifia), 
sendo presidida pela Presidente da  CPL  desta Prefeitura Municipal, na 
saladaComissão 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. O Edital, esta 

disposição dos interessados no endereço supra, de 2. a 6° feira, no 
horário das 08:00 S512:00 horas, onde também poderão ser ohtidos 
esclarecimentos adicionais, custo do Edital 011 uma) resma de papel 4 

40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 
fttfATO AVISO DE LICITAÇÃO 
ftRATO PREGÃO ELETRONICO -- .SRP 012-2021. 
4447  EX  A Pregoera Oficial da Prefeitora 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 rao 
8.666/93 e sues alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico  corn  registro de preço, do tipo menor preço global, que  
tern  por objeto contratação de empresa para execução dos serviços 
de pavimentação em bloco  inter  travado no município de Magalhaes 
de Almeida, RECURSO: FEDERAL CODEVASF -  CV  8.123.00/2020 E 
SICONV: 900910 certame se realizara 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  httpsliwww.portaidecompraspublicas.com.  
be  sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na saia 
da Comissão Permanente de Licitação, situada na flua Manoel Pires 
de Castro, 279 Centro, Magalhães de Almeida -- Ma. O editai e seus 
anexos encontram-se disponíveis na pagina  web  do Portal de Compras 
Públicas - endereço https://www.portaidecompraspublicas.combe  

Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço eiou  pelt)  telefone 

1° 98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA  

ft two  AViS0 DE LICITAÇÃO 

a#ATO PREGÃO ELETRONICO SRP 013-2021. 

##TEX 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 ne 10.520/02, 

Decreto n.° 10.024/19 E2 subsidiariamente as disposições da Lei ne 

0 
 6 6 6 /9 3 e sues alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão 

etrônico  corn  registro de preço, cio tipo menor preço global, que tem 

por objeto contratação de empresa para Estradas vicinais rio municí-

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

8.317.0012019 E SICONV: 888456 certame se realizará no dia 24 de 

junho de 2021,  Ss  14:00 horas alorario de  Brasilia),  através do uso de 

recursosda tecnologiada informação,  site  https://www.porraldecom-

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 

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

Portal de Compras Públicas -endereço httpallwww.portaldecompras-

publicas.c.om.baEsclarecimentos adicionais no mesmo endereço efou 

peio telefone  in  98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

##ATO AViS0 DE LICITAÇÃO 

##ATO PREGÃO ELETRONICO - SRP 014-2021. 

##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 ne 10.520/02, 

Decreto 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei 

8.666/93 e suasaiteraçães posteriores, licitação na modalidade Pregão 

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

por objeto contratação de empresa para fornecimento de material e 
equipamen to de informática, para atendimentoda prefeitura Munici-

pal de Magalhaes de Almeida, certame se realizara no dia 28 de junho 

de 2021,  Ss  10:00 horas (horário de  Brasilia),  através do uso de recursos 

da tecnologiada informação,  site  https://www.portaidecompraspubli-

cas.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 encontramse diaponiveis na pagina  web  do Portal de Compras 

Públicas endereço fittps://www.portaidecompraspublicas.com.br. 

Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço eitau pelo telefone 

98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00his. 

O Poder Judiciário do  
Maranhao,  por meio da Cor-
regedoria Geral da Justiça e 
do Fórum  Des.  Sarney Costa, 
fez o descarte consciente de 
cerca de 80 mil processos, 
resultando em 64 toneladas 
de material entregues a 
Cooperativa de Reciclagern 
de São Luis (COOPRESI). 
A solenidade, realizada de 
forma simbólica, aconteceu 
na manhã desta quinta-fei-
ra (10), na sede da Divi-
são de Gestão e Controle 
Documental da CG1-MA, 
no Parque Pindorama, e 
contou com a participação 
do corregedor-geral da Jus-
tiça, desembargador Paulo 
Velten, do desembargador 
Jorge Rac:hid Mubárack Ma-
luf (presidente do Núcleo 
Socioambiental do Tribunal 
de Justiça), da juiza  Andrea 
Perlmutter  Lago, diretora 
do Fórtlfri Sarney Costa, do 
juiz auxiliar Márcio Brandão, 
dentre outros. 

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

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, papel higi-
ênico e ate bolsas. 

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

Um espaço no coração 
do Centro Histórico de São 
Luis que guarda histórias 
sobre os maranhenses con-
tadas a partir da culinaria. 
Esse e 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 musicais das 
janelas do casarão que abri-
ga o museu, fazendo alusão 

Festa do Divino Espirito 
Santo. 

O espaço estará aberto 
para visitação das 14h30 ás 
1811 atendendo grupos de 
ate cinco pessoas, devido 
as medidas sanitárias vigen-
tes. O Museu; fica localizado 
na Rua da Estrela, 82, Cen-
tro. Desde a sua abertura, já 
passou por diversas mcrdiíi-
c:ações para estar atualizado 
e apresentar novidades aos 
visitantes. 

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

colhido e 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,  ern  meados de 201)3, 
com poucos cooperados e 
agora estamos com uma es-
trutura satisfatoria, ajudando 
familias que dependem da 
reciclagem". 

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

O 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 a culinária. Ja na 
'Natureza Viva', estão as re-
presentações dos principais 
alimentos disponíveis 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'  tern  destaque com 
uma decoração que reme-
te as comidas apreciadas 
durante o evento. 

No ambiente, o visitante 
6 recebido por um guia de 
turismo, que conta a histo-
ria do  Maranhao  através dos 
alimentos. O  tour  também 
pode ser feito individual 
com um fone de ouvido, 
escutado através do Spotify 
ou Google Podcast ou assis-
tido  ern  libras via YouTube. É 
uma importante valorização 
da cultura e tradição feita 
pela Prefeitura de São Luis. 

Judiciário realiza entrega de mais de 60 

toneladas de material recidivel a cooperativa 
O desembargador Jorge Rachid enfatizou a importância da consciência ambiental de todos. 

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

COMEM (AO 

Prefeitura fará programação especial pelos dois anos do 

Itluseu da gastronomia Maranhense neste domingo (13) 
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