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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO SRP 016/2021, 
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHAES DE 

ALMEIDA, Estado do  Maranhao,  torna público, para conhecimento dos 
interessados quefará realizam, sob a égide da Lei n..10.520/02., Decreto 
n» 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico  
corn  registro de preço, do tipo menor preço por lote e apuração por 
ftem, que  tern  por objeto contratação de empresa para fornecimento 
de material odontologico, material de laboratório, equipamentos 
hospitalares, medicamentos e materiais hospitalares de interesse da 
Prefeitura de Magalhães de Almeida/Ma, o certame se realizara no 
dia 14 de julho de 2021, as 08:30 horas (horário de Bras/ia), atrases 
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 Lici-
tação, situada na Rua Manoel Pines 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. 
portaidecompraspubiicas.combr. Esclarecimentos  adicionais no mes-
rno endere.c,:o elou pelo telefone 98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. 

MAGALHAES DE ALMEIDA-MA, 25 DE JUNHO DE 2021 
Paula Lima Costa.Pregoeira Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA 
AVISO DE LICITAÇA0 

PREGAO El ETRONICO - SRP 017/2021. 
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHAES DE 

ALMEIDA, Estado do Maranhão, torna publico, para conhecimento 
dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei 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 
Eietrônico com registro de preço, do tipo menor preço globai, que 
tem por objeto Contratação de empresa para prestação de serviços 
de realização de estudo cientifico baseado no guia nacional vig- 
izincia epiderniológica de interesse da Prefeitura de Magalhães de 
Almeida/Ma, o certame se realizará no dial4 de julho de 2021, as 14:30 
horas (horario de  Brasilia),  através do uso de recursos da tecnologia 
da informação,  site  https://www.portaidecornpraspublicas.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, Magalhaes de Almeida - Ma. O edital e seus ane-
xos encontram-se disponíveis na pagina  web  do Portal de Compras 
Públicas - endereço https://www.portaidecompraspublicas.combr. 
Esclarecimentos  adicionais no mesmo endereço efou peio telefone 
(" 98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. 

MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA, 25 DE JUNHO DE 2021 
Paula Lima Costa.Pregoeira Municipal 

F,OLEA IV)  

0 DEBATE DO MARANHÃO 1 SÃO Luis, 2 DE JULHO DE 20211 SEXTA - FEIRA 

rtIOV 010., /044 

 
o Maranhão 

rnalodebate f..!com hr. • ECOTWITila, 

  

Empresas ligadas a Carlos  Wizard  se 
afastam de suas posições negacionistas 

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, disse ontem (1e) 
que o governo pode propor 
a redução de até 10 pontos 
percentuais do imposto de 
renda cobrado de pessoas ju-
ridicas (empresas, fundações, 
sociedades, igrejas, organiza-
ções não governamentais e 
partidos  politicos)  caso con-

asiga aprovar, no Congresso 

do
4acional, o fim da concessão 

isenções "bilionarias para 
Jcas empresas.' 
De acordo com o ministro, 

a equipe económica esta 
refazendo os cálculos que 
embasaram a proposta da 
reforma tributária entregue 
ao Congresso Nacional na 
semana passada. 

No texto já apresentado, o 
governo propõe reduzir o Im
posto de Renda de Pessoa Jurí- 
dica (IRRI) dos atuais 5% para 
100,i de forma escalonada. Pela 
proposta original, a mudança 
na aliquota ocorreria em duas 
etapas, a aliquota diminuiria 
para 12,5% ainda este ano e 
para 10% apenas  ern  2023, 
totalizando uma redução de 
5 pontos percentuais. 

"Já estamos reavaliando 
para uma redução imediata 
de cinco [pontos percentu- 

O Serviço Social da Indús-
tria (SESI) concluiu recente-
mente o curso de Alimentação 
Empreendedora no municipio 
de Santo Antonio dos Lopes, 
numa parceria firmada  corn  
a ENEVA. 

O curso cumpriu o objeti-
vo de capacitar 15 alunos da 
comunidade que desenvolve-
rem ao longo de 30h, as técni-
cas básicas de fabricação de 
alimentos com variedade de 
produção, tendo como abor-
dagem o empreendedorismo 
e a geração de renda. 

Além do certificado pro-
priamente dito, os alunos 
formados na capacitação  tam-
bem receberam para beneficio 
de toda a comunidade local, 
um espaço-cozinha equipado 
e preparado para uso, produ-
ção e incentivo na economia 
da região, numa iniciativa da 
ENEVA. A cozinha comunitária 
contou com todo o auxilio de 
montagem do SESI e terá um 
suporte da consultoria nutri-
cional do SESI por um período 
de 6 meses. 

Participaram da entrega 
o gerente de produção da 
ENEVA, Antônio Abrão e a 
coordenadora Responsa- 
bilidade Social da empresa,  

ais] e, talvez, de até 10  ['Don -
tos percentuais] de queda 
imediata nas aliquotas [co-
bradas] das empresas, desde 
que consigamos aprovar a 
remoção de isenções bilio-
narias que, as vezes, [bene-
ficiamj urna única ernpresa", 
disse Guedes, ao apresentar 
os resultados do Cadastro 
Geral de Empregados e De-
sempregados (Novo  Caged)  

Elizabeth  Teles, empresa 
parceira do projeto, além 
da coordenadora de Saúde 
e Segurança na Indústria 
do SESI-MA, Ana Carolina 
Bandeira e o gerente da 
Unidade de Promoção da 
Saúde do SESI Araçagi, LEAiS 
Eduardo Cabral, responsa
vel pelo curso. 

Conforme a coordenadora 
de Responsabilidade Social da 
ENEVA,  Elizabeth  Teles a con-
clusão de mais um projeto que  

de maio, mês em que houve 
um saldo de 280,6 mil postos 
de trabalho formais. 

O ministro disse que os 
subsídios alcançam cifras 
bilionarias e contemplam 
poucas grandes empresas 
que foram capazes de, no 
passado, fazer valer seus 
interesses, "Geralmente car-
téis, oligopólios e até mesmo 
monopólios em um ou dois 

trata de segurança alimentar e 
empreendedorismo social no 
povoado de Nova Demanda 6 
muito importante para ensinar 
as mulheres da agricultura 
a comercializarem a própria 
produção. "Mais do que ensi-
nor, nós queremos capacita-las 
para a entrada no mercado de 
trabalhoe uma forma de agre-
gação de renda. O SESI tem 
sido um aliado em todosesses 
anos com as comunidades do 
entorno da ENEVA e agradece- 

setores da economia' , dis-
se Guedes, argumentando 
que, ao mesmo tempo em 
que tenta reduzir a carga 
tributária para o conjunto 
das empresas, a proposta 
da reforma tributaria do go-
verno quer, também, aliviar 
o peso sobre a parcela dos 
contribuintes pessoas físicas 
de menor poder aquisitivo. 
Agência Brasil 

mos a conclusãodesse grande 
sucesso com a entrega de um 
espaço especial para essas mu-
lheres junto com essa imersão 
e capacitação com a equipe" 
destacou  Elisabeth  Teles. 

Segundo Ana Carolina 
Bandeira, coordenadora de 
Saúde e Segurança na Indus-
tria do SESI-MA, a cozinha em-
preendedora vai possibilitar 
um novo aprendizado, novos 
horizontes para as mulheres 
de Nova Demanda. 

O empresário Carlos  Wi-
zard  Martins, principal acionis-
ta da  holding  Sforza, decidiu 
ficar calado durante toda a 
sessão da CPI da Covid no 
Serrado, ontem. Porem, as 
empresas em que Martins 
detém participação, ou ate 
mesmo aquelas que já foram 
vendidas por ele, estão tentan-
do se afastar das posições do 
empresário, que 6 defensor do 
"tratamento precoce', que não 
tem eficácia comprovada no 
combate a covid-19. 

Um deles é Flávio Augusto,  
CEO  da  Wiser  Educação, dona 
da escola de idiomas  Wise 
Up,  na qual Martins tem fatia 
de 35% desde 2017.  Ern  en-
trevista ao Estadão, Augusto 
faz questão de destacar que 
Martins eapenas um acionista, 
mas que não participa nem do 
dia a dia da companhia, nem 
do conselho de administração. 

"O Carlos 6 minoritário 
e nunca participou da ges-
tão ruem interage  ern  nada 
na companhia. Quando ele 
começou a se aproximar do 
governo, no passado, fui mui-
to categórico nas minhas 
redes em dizer que não tinha 
conhecimento do assunto", 
diz Augusto, "Se ele pedisse  

a minha opinião, eu não con-
cordaria. Mas ele é livre e faz 
aquilo o que deve fazer, Para 
nos, não atrapalha em nada, 
pois é uma posição pessoal 
dele. Eu só larnento:' 

A rede de escolas  Wizard,  
que Martins fundou no fim 
dos anos 1980, foi comprada 
pela empresa britânica  Pear-
son  em 2013. Porém, como a 
marca  Wizard  carrega o nome 
do empresario, a vinculacão 
nas redes sociais foi imediata, 
Ontem, a empresa soltou uma 
nota se solidarizando com "as 
centenas de milhares de vicias 
que se foram" no Brasil em 
decorrência da pandemia de 
covid-19. 

"A  Wizard by Pearson  apro-
veita a oportunidade para se 
expressar em favor da vida, 
da saúde e da ciência disse, 
em nota. 

Ainda  ern  2020, quando 
Martins pleiteava ocupar um 
cargo no governo, a  Pearson  
já se movimentava para mos-
trar que a empresa não tinha 
qualquer vinculo com o seu 
fundador. Não à toa, pediu 
Justiça a publicação de uma 
declaração dando conta de 
que a marca não tem vinculo 
com o empresário. 

Guedes diz que governo pode reduzir 
ainda mais aliquota de IRN 

Governo já propôs ao Congresso reduzir dos atuais 15% para 10%. 

SESI estimula empreendedorismo 

• com o curso de Alimentação 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS 

DESPACHO DE 22 DE JUNHO DE 2021 

PREFEITURA MUNICIOAL DE - 
EXTRATO EXTRATO DO CONTRATO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N'. 73/SEMUS 
Ratifico na forma do caput do  Art.  26 da Lei Federal n.9  8.666/93 de 21 de 

junho de 1993 e suas alterações, a Dispensa de Licitação, para a despesa abaixo 
especificada, devidamente justificada, com fundamento no nos termos do  Art.  24 inciso IV, 
da Lei Federal n.9  8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alteraçe_ies, Decreto Legislativo 
N9  36.597/2021 e Decreto Municipal Ne 178/2021.e  ern  conformidade com o Parecer da 
Comissão Permanente de Licitação Ne. 160/2021/CPL e Parecer da Assessoria Jundica Ne. 
207/2021/CPIs  acostado aos autos, conforme exigência do  art,  38, inciso VI, do mesmo 
diploma legal 

OBJETO: Contratação de uma empresa especiaiizada no fornecimento de 
ventilador de transporte de pacientes, adultos, infantil e  neonatal  para atender de 
imediato as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS. CONTRATADA 
(EMPRESA):  JOSE  FRANCISCO M DE MELO EIRELI CNPJ N' 05.104,954/0001-63, VALOR 
GLOBAL RS: 34,300,00 (trinta e quatro mi e oitocentos reais). 

Colinas - Ma, 
LILIANE NEVES CARVALHO 

Secretario Municipal de SaUde/SEMUS, 

EXTRATO DO CONTRATO Ne 203/2021 

OBJETO: Contratação de urna empresa especializada no fornecimento de ventilador de 
transporte de pacientes, adultos, infantil e  neonatal  para atender de imediato as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS, conforme Anexo I e Anexo II 
Termo de Referencia e em conformidade com a proposta de preços; - DO VALOR RS: 
34.800,00 (trinta e ouatro mil e oitocentos reais) CONTRATADA:  .JOSE  FRANCISCO M DE 
MELO EIRELI  CNN  N' 05.104.954/0001-63, AMPARO LEGAL: Lei Federal n" 8.666/93 e suas 
Posteriores alterações e Proposta de Preços MODALIDADE: Dispense de Licitação ne 
73/2021 CPL VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. Colinas - (MA), 22 de junho de 2021. 
CONTRATANTE:  Six.  Liliane Neves Carvalho Secretaria NIunicipal de Saúde. 

EXTRATO DO CONTRATO N9  202/2021 

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de oxigênio para hospital 
municipal hem corno para o enfrentamento da emergenci;-.1 de saúde publica de 
importância internacional decorrente do  COAT)  - 1.9 (Coronavirus), por meio da Secretaria 
Municipal de SaudelSEMUS, conforme Anexo I e Anexo II Termo de Referencia e  ern  
conformidade com a proposta de preços; DO VALOR R$: 195.150,00 (cento e noventa e 
cinco mil cento e cinquenta reais) CONTRATADA:  ANTONIO  L DE SOUZA COMERCIO  (GAS  
uNtAo) , inscrita no C.N,P.J.(MF) sob ci re 00,495.543/0001-27, AMPARO LEGAL: Lei 
Federal n" 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços MODALIDADE: 
Pregão Presencial 02  20/2021  CPL  VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. Colinas (MA), 30 de 
junho de 2021. CONTRATANTE: Sra Liliarie Neves Carvalho - Secretaria de Saúde. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N9  2/2021 

Apos analisar a Proposta de Preçci cla Licitação na modalidade Tomada de Preço 
n9  02/2021, objetivando a contratação dv empresa da Construção Civil para execução de 
serviços cia pavimentação asfáltica no municipio de conceição do Lago Açu - MA, e em 
conformidade  cons  o anexo I do edital do mesmo, o Presidente e Membros da Comissão 
Permanente de Licitação/PMCLA/MA, no uso de suas atribuições legais que lhe são 
conferidas tendo em vista o resultado apresentado no Processo Licitatorio supracitado, 
adjudica o objeto acima a empresa: A. DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI, por ter ofertado o 
menor preço Global, conforme proposta aprese.ntacia, Faça•se então analise e parecer da 
Assessoria Jurídica para que o processo seja homologado. 

Conceição do Lago AçU (MA), 15 de junho de 2021. 

EL1EL PINHEIRO PEREIRA 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Ne 2/2021 

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
julgamento procedido pelo Presidente e membros da omissão de Licitação, as informações 
constantes no Termo de Adjudicação da Tomada de Preços ng 02/2021, e a inexistência de 
qualquer recurso pendente, e considerando ainda o Parecer jurídico Final da Assessoria 
Jurídica Municipal ao referido processo, PESOLV E. HOMOLOGAR a empresa: A. DE 
PINHO ASSUNÇÃO EIRELI„ com o valor total GLOBAL de R$ 1.824.864,10 (Um milhão, 
oitocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e dez centavos), 
conforme indicado nos documentos em anexo. 

CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU - MA, 17 de junho de 2021. 
DIVINO ALEXANDRE DE LIMA 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO  Ng  108/2021PARTES: Município de Humberto de Campos/MA, Através da 

Secretaria Municipal de Saúde SEMUS, inscrita no CNPJ n9  11.436.956/0001-57 
(CONTRATANTE) E A EMPRESA  OMEGA  DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 

(CONTRATADA), inscrita no CNPJ ire.  35.369.804/0001-47, OBJETO DO CONTRATO: 

Contratação de Empresa Especializada para eventual e 'futura Contratação de empresa 

especializada para o fornecimento de Materiais duráveis e não duráveis e demais 
demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Muniçipio de Humberto de Campos, 
atraves, da Adesão à Ata de Registro de Preços N' 005/2021, oriundo do PREGÃO 
ELETRONICO N* 004/2021, Processo licitatório ne 019/2021 do Município de Serrano do 
Maranhão/MA. DATA DA ASSINATURA: 25 de junho de 2021, VALOR TOTAL DO CONTRAIO: 

R$ R$ 3,652.364,21. (tres milhões seiscentos e cinquenta e dois mil trezentos e sessenta e 

quatro reais e vinte e um centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Fonte de Recurso; Órgão 

02 - Poder Executivo; Unidade 12 Fundo Municipal de Sadde; Função 10 Saude; 

Subfunção; 301 Atenção Básica; Projeto/atividade 2920 - Manutenção e Funcionamento 
do Fundo de Saude; Natureza da despes 33,90.30 - Material de COnSUMO Subelemento da 

despesa 33.90.30,09 - Material Farmacologico; 33,90.30.10 Material Odontologico 

33.90.30.35 -• Material Laboratorial 33.90.30.36 Material Hospitalar. BASE LEGAL: Lei 

Federal n2  8.666/93 e suas respectivas alterações. Humberto de Campos (mA), 25 de junho 

de 2021..  JOSE  DE JESUS SANTOS BARBOSA - Pela Contratada. Tatiany Gomes Ferreira 

Fernandes - Secretaria de Saúde. 

CONTRATO N2030-005/2021. PARTES: Município de Itapecuru-Mirim e a Empresa BENTES E 
SOUSA E CIA LTDA. OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos 
drama tratamento ambulatorial e domiciliar para pacientes diagnosticados e suspeitos de 
infecção de Covid-19, em caráter  on  urgência para atender a necessidade da Secretaria 
Municipal de Saúde do Municipio de Itapecuru-Mirim/MA VALOR: R$ 455.493,95 
(quatrocentos e cinquenta e cinco mil e quatrocentos e noventa e três reais e noventa e 
cinco centavos). DATA DA ASSINATURA: 26/03/2021. BASE LEGAL:  Art.  24, inono IV da Lei 
rin 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02 • PODER EXECUTIVO; 14' FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE, 10.122.2084.2155.0000 - IMPLEMENTAÇÃO EMERGENCIAL DO COMBATE AO 
COVID-19. 33.9030.00 MATERIAL DE CONSUMO. ASSINATURAS: p/CONTRATANTE: Analita 
de Jesus castro Fonseca. Secretaria Municipal de Saúde- SEMUS. p/CONTRATADO: P/P 
Antônio Carlos Araujo da Costa-representante legal, Itapecuru Mirim - MA, 26 de Marg) de 
2021. 
EXTRATO DO CONTRATO Ne030-006/2021. PARTES: Município sie Itapecuru-Mirim e a 
Empresa BENTES E SOUSA E CIA LTDA. OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento 
de Equipamento cie Proteção Individual- EPPS e Insumos para proteção dos servidores no 
enfrentamento ao  Corona virus  COV1D 19,  ens  atendimento as demandas da Secretaria 
Municipal de Saúde do Município de Itapecuru-Mirim/MA VALOR: RS 132.990,00 (cento 
trinta e dois mxiii novecentos e noventa reais). DATA DA ASSINATURA: 26/03/2021. BASE 
LEGAL:  Art.  24, inciso IV da Lei ng- 8,666/93, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 02 PODER 
EXECUTIVO; 14- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE; 10,122.2084.2155,0000 - IMPLEMENTAÇÃO 
EMERGENCIAL DO COMBATE AO C:OVID-19. 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. 
ASSINATURAS: p/CONTRATANTE: Analita de Jesus castro Fonseca. Secretaria Municipal de 
Saúde- SEMUS, p/CONTRATADO: P/P Antonio Carlos Araújo da Costa-representante legal. 
Rapes:um Mirim - MA, 26 de março de 2021.. 
EXTRATO DO CONTRATO Ne030-007/2021. PARTES: IVIunicipio de Itapecuru-Nlirim e a 
Empresa DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. OBJETO: Contratação 
de empresa para fornecimento de testes rapidos IGG/IGM e  antigen()  nasofaringelswab 
para diagnóstico de covid-19, em carater de urgência, para atender a necessidade do 
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Itapecuru-Mirim/MA VALOR: R$ 311.220,00 
(trezentos e onze mil duzentos e vinte reais). DATA DA ASSINATURA: 09/04/2021. BASE 
LEGAL:  Art.  24, inciso IV da Lei n2  8.666/93. DOTA00 ORÇAMENTARIA: 02 PODER 
EXECUTIVO; 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE; 10.122,2084.2155.0000 - IMPLEMENIAÇÃO 
E.MERGENCiAL DO COMBATE AO COVID-19. 3.3.90.30,00 - MATERIAL DE CONSUMO. 
ASSINATURAS: p/CONTRATANTE: Analita de Jesus castro Fonseca. Secretária Municipal de 
Saúde- SEMUS. p/CONTRATADO: António Francisco Rocha de Abreu, Itapecuru Mirim - MA, 
09 de abril de 2021, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N e  11/2021 

A Prefeitura Municipal de .1e.nipapo dos Vieiras MA, através de seu Presidente 
de Licitação, torna público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na 
MODALIDADE: Tomada de Preço.  TWO:  Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de 
empresa para recuperação de Estrada Vicinal do trecho: Povoado jacarezinho ao Povoado 
Traqueira para atender as necessidades do Município de Jenipapo dos Vieiras/MA. BASE 
LEGAL: Lei Federal n. g 8.666/93. Lei fmr,  123/06 e alterações posteriores e as consliçõE--e; do 
Edital. Recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: as 09h do dia 15 de 
julho de 2021, O Edital estará ã disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 
08h  ãs  12h e no  site  do iViunicipio https://jenipapodosvieiras.ma.gov.bil. Os  interessados 
na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante 
retirada do DAM, na sala de Reunião da  CPL.,  localizada na Rua João Lago da Silva, S/N - 
Centro - Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço das 08:00 as 12:00hs e no  email:  

coljenipapo@gmail,COM,  CI  pelo telefone 99 93511-8958Jenipapo dos Vieiras/MA, CEP: 
65962-000. 

Jenipapo dos Vieiras -MA, 21 de ¡unho de 2021.  
ANTONIO  1RANILTON DE CARVALHO 

Presidente da (2.K. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO - SRP N9  16/2021 

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, Estado 
do Maranhão, torna publico, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a 
egide da Lei n.e 10.520/02, Decreto rm C  10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei 
5.2  8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico  corn  
registro de preço, do tipo menor preço por lote e apuração por  tern,  que  tern  por objeto 
contratação de ernpresa para fornecimento de material odontologico, material de 
laboratório, equipamentos hospitalares, medicamentos e materiais hospitalares de 
interesse da Prefeitura de Magalhães de Almeida/Ma, o certame se realizará mo dia 1.4 de 
julho de 2021, ás 08:30 horas (horario de  Brasilia),  através do uso sie recursos da 
tecnologia da inforrnação,  site  fittps://yvww.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 encontrarrese disponíveis na pagina  web  do Portal de Compras 
Públicas • endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço elou pelo telefone ("' 98) 3483-1122, das 08:00 as 
12:00hs. 

MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA, 25 de junho de 2021. 
PAL/LA LIMA COSTA, 

Pregoeira 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO  SAP  

Menor preço 
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃ'ES DE ALME1DA, 

Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará 
realizar, sob a egide da Lei n.2  10.520/02, Decreto n.2  10.024/19 e subsidiariamente 
as disposições da Lei 1.2  8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico com registro  dc  preço, do tipo menor preço global, que 
tem por objeto Contratação de empresa para prestação de serviços de realização de 
estudo científico baseado no guia nacional de vigilância epidemiológica de interesse da 
Prefeitura de Magalhães de Almeida/Ma,  us sentence  se realizará  Ito  dia 1.4 de julho de 
2021,  an  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  fiesta  Prefeitura IVIunicipal, na sala cIa 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.portaidecornpraspublicas.com.br. 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço elou pelo telefone (.4  981 3483-1122, 
das 08:00 as 1.2:00hs. 

MAGALHÃES DE ALMEIDA-Mt,„  25 DE JUNHO DE 2021 
PAULA LIMA COSTA. 

Pregoeira 
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