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BANDIDOS MATAM DIARIAMENTE POLICIAIS E NADA ACONTECE, PORÉM QUANDO POLICIAIS 
MATAM BANDIDOS  SAO  LOGOS CRUCIFICADOS E PROCESSADOS JUNTO A NOSSA JUSTIÇA  

JOSE  ARMANDO RODRIGUES DE SOUSA 

N Jo  se pode falar em QUADRILHAS DE BANDIDOS, que logo 
vemos as armas de todos os calibres e até fuzis 

, alvejar os policiais sejam  Militates,  Civis ou Municipais 

praticandotoda espécie de barbárie contra esses militantes 
de proteção a nossa sociedade, chegando inclusive a 

morte. Ainda aparecem uma grande multidão, dando cobertura a 
tais quadrilheiros bandidos e com isto a nossa segurança está indo  
pro  chamado brejo.  Sao  assaltos diários, como celulares, roubos 

de carros, roubos em residências, pedestres e a maioria estão 

empunhando armas de alto calibre e ainda usam motos roubadas 

para a prática de tais delitos. Se os policiais não tomarem medidas 
- —,----,— 
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de proteção, teremos uma quantidade substancial de mortes neste 
pais e isto é lamentável. Ação policial tem que ser imediata, antes 
que se tornem vitimas dessas corja de bandidos, que estão  ern  

quadrilhas bem equipadas com armas de calibre superior as forças 
policiais. A justiça, jamais poderá acobertar tais bandidos e punir 

com o devido rigor. As pessoas também, IS estão sem segurança 
e os ataques aos pedestres, em carros, casas e outros lugarejos, já 
estão em nível bastante alto. Pedimos ao Congresso Nacional que 

elabore leis mais seguras para proteção de toda a comunidade. 
QUE DEUS NOS PROTEJA DESSA MALDITA PESTE BUONICATENHO 

DEM. 

JORNAL 

São Luis-Ma, 14/15 DE NOVEMBRO DE 2021 I 
ektra GERAL  

Email: extraredacao@gmail.com  

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAGALHÃES DE ALMEIDA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO - SRP 024/2021. 

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES 
DE ALMEIDA, Estado do  Maranhao,  torna público, para 
conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide 

da Lei n.° 10.520/02, Decreto n.° 10.024/19 e subsidiariamente 

as disposições da 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, 
OBJETO: aquisição de uma unidade móvel de saúde para 

atendimentoda Secretaria de Satide da Prefeitura de Magalhães 
de Almeida/Ma, RECURSO: emenda parlamentar, o certame 

se realizará no dia 26 de novembro de 2021,  Ss  08:00 horas 
(horário de  Brasilia),  através do uso de recursos da tecnologia da 
informação,  site  https://www.portaldecompraspublicas.com. 
br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, 

na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua 

Manoel Pires de Castro, 279 Centro, Magalhaes 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, 03 DE NOVEMBRO DE 2021 

Snciel Pessoa da Silva. 

goeiro Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAGALHÃES DE ALMEIDA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO - SRP 025/2021. 

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES 
DE ALMEIDA, Estado do  Maranhao,  torna público, para 
conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide 
da Lei n.° 10.520/02, Decreto n.. 10.024/19 e subsidiariamente 
as disposições da 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, 
OBJETO: aquisição de material elétrico para atendimento da 
Prefeitura de Magalhães de Almeida/Ma, o certame se realizará 
no dia 26 de novembro de 2021,  Ss  11:00 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 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 12:00h s. 

AGALHÃES DE ALMEIDA-MA, 05 DE NOVEMBRO DE 2021 
nciel Pessoa da Silva. 

Pregoeiro Municipal. 

SINDICATO DOS LAVADORES, MANOBRISTAS 
E GUARDADORES DE AUTOMÓVEIS 

DO ESTADO DO MARANHÃO 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Pelo presente, nos termos do Estatuto em vigor, ficam 
convocados todos os membros associados do Sindicato dos 
Lavadores, Manobristas e Guardadores de Automóveis do 
Estado do  Maranhao  para comparecerem a sede do Sindicato, 
localizada a Rua Maranhão Sobrinho n° 155 -Centro  (Sao  Luis), 
para participarem da eleição sindical a se realizar no dia 13 de 
dezembro de 2021. 

A) Entrega de composição da chapa para registro até o dia 
23 de novembro de 2021 

B) Horário de registro da chapa: das 13h às 17h para 
Comissão Eleitoral na sede do Sindicato. 

C) Segunda convocação as 14h30.  
Sao  Luis, MA, 13 de novembro de 2021 
José Maria Paixão 
Presidente 

FUNDADORES: 
Nelsor Nogueira e Walkir Marinho 

J N N GOMES EIRELI - CNPJ: 19.676,000/0001-73 
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Diretor Geral Nelson Nogueira 
Diretor Administrativo Deusilane Oliveira 
Diretor de  Marketing Jorge  Raid  

Fones: 9803221-6649 / 98 99194-5062 / 98 98607- 6342  
EMAIL:  extraredacao@gmail.com  
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9...que4eva duas pessoas 
tão diferentes viverem sob o 
mesmo teto por tanto tempo? 

A pergunta povoa a mente 
de muitas pessoas por esse 
mundão, desde que o mundo 
é mundo. 0 primo Paulo 
Henrique, em mesa de bar, 
após cervejas geladas, quando 
todos viramos poetas, profetas, 
sábios, filósofos, psicólogos e 
afins, me disse: "Mister, como 
querer que dê certo duas 
pessoas, criadas de forma tão 
diferentes, conviverem no 
mesmo espaço?", "Claro que 
tem tudo para dar errado", 
arrematava ele, que está no 
segundo casamento. 

Lembrei de Paulo Henrique, 
pois esses dias encontrei um 
amigo, dos velhos tempos, que 
continua casado com a mesma 
mulher, há quarenta anos. 

Conheço o casal faz um 
bocado de tempo, moramos 
na mesma cidade do interior, 
quando fui a trabalho, ele 
também. Casamos na mesma 
época. 

Nosso encontro casual, 
na farmácia, perguntei 
pela esposa, como estava. 
Caro leitor, amiga leitora, já 
notaram que no adiantado 
da idade, é na farmácia, nos 
consultórios médios e nos 
laboratórios de análises 
clinicas, que mais encontramos 
os conhecidos? Isso, para 
não falar em encontros  ern  
velórios e missas de sétimo 
dia. Só no mês passado fui a 
três missas de despedida de 
amigos. Entramos na fase das 
despedidas. 

Mas voltando à farmácia, 
meu amigo que está 
aposentado, me falou da rotina: 
parou de sair de casa, tudo está 
muito caro, tem deixado o carro 
na garagem por causa do preço 
do  combustive!.  Vai sempre ao 
supermercado a procura de 
ofertas. 

Com os filhos casados, 
a mais nova, ainda solteira, 
morando em Milão, fora 
estudar moda, a casa ficou 
grande demais para ele e  
Judith.  

Mesmo com tantos anos 
casado com a mesma mulher,  

as divergências em vez de 
diminuirem, aumentaram. 
Vivem em campos opostos, se 
um diz que tal coisa é vermelha, 
o outro afirma que é azul. Um 
acha a comida insossa, o outro 
reclama do sal. Brigam por 
causa do calor, e pelo vento. 
Até por causa do momento  
politico  que o Brasil esta 
enfrentando, dividido entre 
direita e esquerda; um defende 
Bolsonaro, para o outro Lula é o 
Salvador da  !Atria.  

Assim, eles passam os 
dias. Ele me diz que sexo virou 
coisa do passado, tamanha é 
a diferença dos dois.  "Judith  
sublimou o sexo, nem amigos 
somos mais, você já viu alguém 
fazer sexo com o inimigo?". 

Sempre que ouço 
histórias de casais, com longa 
convivência, com tantas 
diferenças, me pergunto: Como 
essas pessoas conseguiram 
copular? Como conseguiram 
procriar? Criar filhos juntos? 
Enfim, como conseguiram fazer 
tantas coisas boas juntos ao 
longo do tempo? 

Ele me diz que o que mais o 
tem tirado do sério com  Judith,  

é sua mania de limpeza. "Ela 
deve ter toque, não é possível 
quantas vezes ela limpa a 
casa par dia. Passa o dedo nos 
móveis a procura de sujeira. 
Varre a casa diversas vezes. E, 
as roupas, que ela coloca na 
máquina de lavar todos os 
dias, as vezes duas vezes no 
mesmo dia isso não é normal, 
ela deve ser psicótica" "Já falei 
para nossos filhos, a mãe de 
você precisa ser internada". Quis 
saber o que acha disso. "Ela diz 
que o louco, que precisa de 
tratamento, sou eu". 

Pergunto o que os mantêm 
juntos, ele balança a cabeça, 
sem ter uma resposta pronta. 

"Você viu os  preps  dos 
produtos no supermercado? Eu 
fazia compras para um més, s6 
promoções. Com  uma semana 
já não tinha sabão em pó, 
amaciante, essas coisas" 

E, o que você fez? Perguntei  

eu. 
"Não fiz nada, quando 

acabou, logo na primeira 
semana, ela me disse que 
tinha que comprar mais, eu 
simplesmente disse, agora 
só no próximo mês"  "Judith  
desconhece as palavras: 
planejamento, economia, 
racionamento. Ela não sabe o 
que inflação, carestia" "Até hoje 
não sei que planeta ela habita! 

"Como ela não mudou de 
sua mania de limpeza, saiu e 
comprou sabão em pedra, em 
pó, amaciante, Agua sanitária". 
"E, para completar ela colocar 
uma quantidade de roupas 
aquém do que manda o 
manual" "Acho que é pirraça. 
A máquina de lavar parece 
bate-estaca, não para nunca, 
estou para enlouquecer com 
o barulho" "Você acredita que 
começa na hora do café da 
manhã? Contando, ninguém 
acredita" 

Já no adiantado da hora, 
peço licença para meu amigo 
José, mando um abraço para  
Judith,  me dispenso, e vejo 
José se afastar,  LS  vai José para 
sua peleja diária com  Judith  e a 
máquina bate-estaca. 

Penso em como somos 
diferentes uns dos outros, e 
nisso reside a beleza da vida. 
Enquanto  Judith  tem mania de 
limpeza, tem que lavar roupas 
todos os dias, José preocupado 
com os custos, a natureza grita, 
com seus recursos findando, a 
começar pela água potável. 

Quem acompanhou a  Cop  
26, Conferência das Nações 
Unidas sobre as Mudanças 
Climáticas de 2021, realizada 
na bela cidade de  Glasgow,  
Escócia, viu os alertas que 
cientistas, estudiosos, ativistas 
ambientais sobre o futuro do 
nosso planeta. 

Se não formos dizimados 
pelas brigas caseiras,  sera  pela 
falta de  aqua.  

Paulo Henrique, meu 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO- SRP 024/2021. 
A Pregoeira  (Okla!  da Prefeitura Municipal de MAGALHAES 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.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 item e apuração por Item, 

ETO:aquisição de uma unidademóvel de saúde para atendimento da 
ria de Saúde da Prefeitura de Magalhãesde Almeida/Ma, RECURSO: 

parlamentar. o certame se realizará no dia 26 de novembro de 
2 , as 0800 horas (horário de  Brasilia),  através do uso de recursos da 
tecnologia da informação,  site  https://wvvwportaldecompraspublicas. 
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  di  sponfvels na pagina  web dc  Portal de Compras Públicas - 
endereço httpsi/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, 03 DE NOVEMBRO DE 2021 
Franciel Pessoa da Silva. 

Pregoeiro Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALH ES DE ALMEIDA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO - SRP 025/2021. 
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.° 10.520/02, Decreto 
n.o 10.024/19e 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  tote  e apuração por item, 
OBJETO:aquisição de material elétrico para a tendimento da Prefeitura de 
M aga lhãe s de Almeida/Ma, o ce rta me se rea liza  I'S  no dia 26 de novembro 
de 2021, as 11:00 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-sedisponlveisna pagina  web  do Portal de Compras Públicas - 
endereço https://www.portaldecompraspublicas.combr.Esclarecimentos  
adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone ('98)3483-1122, das 
0800 as 12:00h5. 

MAGALHAES DE ALMEIDA-MA, OS DE NOVEMBRO DE 2021 
Frandel Pessoa da Silva. 

Pregoeiro Municipal. 

O DEBATE DO MARANHÃO I  SA°  Luis, 14 E 15 DE DE NOVEMBRO DE 2021 I DOMINGO E SEGUNDA FEIRA 

O Debate 
do Maranhao 

jornalodebate.com.br  C; 
Acosse. CorapaTtlho. Geral .5 

kes 
Musical João do  Vie  se apresenta pela Prefeitura de Sio Luis registra tialiiiupação hoteleira acima primeira vez em Buriticupu neste sábado (13) 

de 63% na orla no feriado da Proclamação da República 
Esses números são importantes para destacar que São Luis está 

recebendo um fluxo turístico bom na retomada do setor. 

O município de Buriticu-
pu recebe pela primeira vez 
na história o espetaculo mu-
sical  Joao  do Vale, 0 Génio 

diovável, neste sábado 
ia Praça da Cultura, no rro da cidade. A monta-

gem que retorna em 2021 
com a  turn@  "Nas Trilhas do  
Maranhao",  com patrocínio  
master  do Instituto Cultural 
Vale, apresentação do Minis-
tério do Turismo e realização 
do Governo do Estado do  
Maranhao  e da Fundação 
Sousândrade, realiza gratui-
tamente apresentações, ações 
formativas e de saúde em cada 
município por onde passa. 

Ao todo 10 cidades foram 
agraciadas com a Turné Nas 
Trilhas do Maranhão, foram 
elas: Santa Rita, Arari, Pe-
dreiras, Vitoria do Mearim,  

Santa Inês, Alto Alegre do  
Pin dare,  Buriticupu, São Pe-
dro da Agua Branca, São Luis 
e Açailândia. 

0 musical volta aos palcos 
para emocionar o público 
com a trajetória do cantor 
e compositor João do Vale, 
considerado um dos maio-
res artistas maranhenses do 
século 20. 

"Foram meses de pesqui-
sa sobre a vida de  Joao  do 
Vale em Pedreiras e no Rio 
de Janeiro para criar esse 
projeto grandioso que gra-
ças a Deus tem tido grande 
aceitação por onde passa. 
Não tenho dúvidas que esse 
trabalho merece ser aprecia-
do por muito mais pessoas 
Brasil a fora; comenta o ide-
al izador e produtor executivo 
do musical, Celso Brandão. 

A Prefeitura de São Luis, 
por meio da Secretaria Mu-

nicipal de Turismo (Setur), 
apresentou mais uma pes-

quisa sobre os dados do setor 
hoteleiro da cidade. A taxa 

de ocupação atingiu media 
superiora 63% nos estabeleci-
mentos da orla no período de 

13 a 15 de novembro. A media 

geral da cidade ficou em 60%, 

considerando dados de hotéis 
registrados no Cadastro de 

Prestadores de ServiçosTuris-
ticos (Cadastur). 

Os hotéis com maior taxa 

de ocupação estão localizados 
nos bairros Parque Atlântico, 
Calhau e Quintas do Calhau. 

"Esses números são impor-
tantes para destacar que  Sao  
Luís está recebendo um fluxo 

turístico bom na retomada 

do setor. A Prefeitura está tra-
balhando para atrair cada vez 

mais pessoas, movimentando 
os setores ligados de forma 

direta ou indireta ao turismo", 

disse Saulo Santos, secretário 
municipal de Turismo. 

Como aproveitar o feriado 
em São Luis 

A capital maranhense pos-

sui segmentos que atendem 

Na tarde de sexta-feira 
(12),a Secretaria de Indústria, 
Comércio e Energia (Seinc), 
representando o Governo 
do Maranhão, realizou uma 
cerimônia de entrega de far-
damentos para estagiários do 
programa Trabalho Jovem, 
do Polo Bacabal. 

Representando o secretá-
rio da Seinc, Simplicio Araújo, 
o subsecretário da pasta, Ex-
pedito  Junior,  dialogou com 
os estagiários e parabenizou 
a participação da juventude 
de Bacabal no programa. 

"E um programa que 
foca em dar oportunidades 
em todo o Estado do  Mara-
nhao.  E em Bacabal não foi 
diferente. Fizemos a dife-
rença aqui, e não somente 
nesta cidade, mas também 
em toda a região do Médio 
Mearim. E mais uma grande 
iniciativa do governador 
Flávio  Dino  e do secretário 
Simplício Araújo", destacou 
Expedito Júnior. 

Mais de 70 jovens tiveram  

aos mais diversos públicos. 
Quem gosta de praias, por 

exemplo, pode aproveitar as 

praias de São Marcos, Calhau, 
Caolho e Olho d'Agua, entre 

outras. 
Aos interessados em histó-

ria, o Centro da cidade possui 

mais de 3.500 edificações que 
compõem o conjunto históri-

co arquitetônico e guardam 

muitos segredos para desven- 

a oportunidade do primeiro 
emprego ou de estagio social 
no Polo Bacabal. "Tive a opor-
tunidade de dialogar com 
eles, ouvindo as impressões 
de cada um para podermos 
aplicar novas diretrizes por 
meio da nossa equipe da 
Seinc e do Governo do Ma-
ranhão; acrescentou o sub-
secretário. 

0 estudante  Marcus  Vi-
nicius, morador de Bacabal, 
agradeceu a implantação do  

dar em passeios guiados. 

A cidade também possui 

muitas opções no que tange 
gastronomia. Uma boa dica 

é aproveitar para conhecer 

o Museu da Gastronomia 

Maranhense, localizado na 

Rua da Estrela, n° 82 -Centro, 
e seguir as dicas dos guias 

de turismo que fazem o  tour  

guiado no local. Ao lado 
do museu, está localizada a 

Trabalho Jovem na cidade. 
"Com esta ação, eu pude 
aprimorar meus conheci-
mentos, entrar no mercado 
de trabalho e me capacitar 
profissionalmente; disse. 

Trabalho Jovem 
Criado a partir da Lei no 

11.384, o programa busca a 
geração de oportunidades 
de emprego para a juventude 
maranhense de 17 e 25 anos 
e disponibilizou 35 mil vagas. 
Dividido em quatro eixos  

Central de Atendimento ao 
Turista, onde quaisquer du-

vidas sobre roteiros podem 
ser respondidas. 

0 equipamento também 

contabilizou o aumento do 

fluxo, sendo muito procurado 
pelos turistas. 0 museu estava 
fechado durante o período 

de pandemia em 2020, mas 

o crescimento em relação a 

outubro de 2019 é de 41%. 

de atuação - Capacitação, 
Auxilio à Contratação, Coo-
peração Estratégica e Estágio 
Social -, tem investimento 
total de R$ 40 milhões. 

O Trabalho Jovem é 
executado por meio da 
Seinc, da Secretaria do 
Trabalho e Economia Soli-
dária (Setres), da Secreta-
ria de Estado da Educação 
(Seduc) e do Instituto 
de Educação, Ciência e 
Tecnologia do  Maranhao  
(IEMA) - e conta com 
apoio institucional da 
Secretaria de Estado Ex-
traordinária da Juventude 
(Seejuv). Participam ainda 
do programa: a Secretaria 
de Estado da Agricultura, 
Pecuária e Pesca (Sagrima); a 
Fundação de Amparo à Pes-
quisa e ao Desenvolvimento 
Cientifico e Tecnológico do  
Maranhao  (Fapema); a Uni-
versidade Estadual do  Mara-
nhao  (UEMA); e a Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente 
e Recursos Naturais (SEMA). 

Promovendo a geração de emprego e renda, Seinc entrega 

fardamentos para estagiários do Trabalho Jovem em Bacabal 
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CONSTRUÇÕES LTDA, J S COMERCIO EIRELI, PROJEX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 
R R ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA apresentou documentação conforme exigida 
no Edital, bem como e Lei 8.666/93, sendo assim, consideradas HABILITADA. Havendo 
intenção de interposição de recurso contra o Resultado, a interessada deverá manifestar-
se a respeito, a contar da data da publicação deste resultado, no prazo de 05 (cinco) 
dias, conforme estabelece o artigo 109 da Lei 8.666/93. Os autos do processo 
permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço e horários previstos 
no Edital. 

Igarapé do Meio - Ma, 10 de novembro de 2021. 
PATRICIA DA SILVA CRUZ 

Presidente da Comissão Especial de Licitação-CEL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO SRP NO 24/2021 

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.2 10.520/02, Decreto ne 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  kern  e apuração por item, OBJETO aquisir,10 
de uma unidade móvel de saúde para atendimento da Secretaria de Saúde da Prefeitura de 
Magalhães de Almeida/Ma, RECURSO: emenda parlamentar, o certame se realizará no dia 
26 de novembro de 2021,  Ss  08:00 horas (horário de  Brasilia),  através do uso de recursos 
da teLtiologia d iiihatinaçeei,  site  littus://www.portaidecuiripraspublicas.coni.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 cie Almeida - Ma. 
0 edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina  web  do Portal de Compras 
Públicas - endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.be  Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone 1° 98) 3483-1122, das 08:00 as 
12:00hs. 

Magalhães de Almeida-MA, 3 de Novembro de 2021 
FRANCIEL PESSOA DA SILVA. 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO - SRP 028/2021  

III

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHAES DE ALMEIDA, Estado 
do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que  fat-6 realizar, sob a 
égide da Lei n.° 10.520/02, Decreto n.2  10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei 
ne 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico com 
registro  dc  preço, do tipo menor preço per lote c apuração por item, OBJETO: aquisição de 
material elétrico para atendimento da Prefeitura de Magalhães de Almeida/Ma, o certame 
se realizará no dia 26 de novembro de 2021,  Ss  11:00 horas (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 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 (5  98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. 

Magalhães de Almeida-MA, 5 de Novembro  dc  2021 
FRANCIEL PESSOA DA SILVA. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO  Ng  13/2021-CPL/PMPR 

A Prefeitura Municipal de Paulo Ramos, com sede na Avenida Castelo Branco, 
n° 96, Centro, Paulo Ramos - MA, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRONICA, do 
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo por objeto a Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para 
aquisição de Lavadora Ultrassdnica Automática de interesse da Secretaria Municipal de 
Saúde do Município de Paulo Ramos/MA, conforme Edital e anexos. A sessão será realizada 
no dia 24 de novembro de 2021, es 09h:00min (nove horas), no sitio eletrônico www.e-
pilllitIldITIUS.Wfil.1.0. O Edital e seus ariscos esieu I disposição dos inieressados  rid  Sala da  
CPL,  localizada na Rua 7 de Setembro, s/n, Centro, Paulo Ramos/MA, onde poderão ser 
consultados gratuitamente e obtidos através do portal da transparência na forma digital 
através do endereço eletrônico www.pauloramos.ma.gov.br  e www.e-pauloramos.com.br, 
ou na forma física mediante a entrega no setor de licitações de 02 (duas) resmas de papel • de 500 folhas, tamanho A4, 210x297mm, 75g/in2, ultra branco. Esclarecimentos adicionais 
no endereço da  CPL  e via  e-mail  cpl@pauloramos.ma.gov.br  de 20  à 60 feira, no horário 
das 081-r0Ornin  ãs  12h:00min 

Paulo Ramos-MA, 5 de novembro de 2021. 
JOAO PAULO SANTOS MARINHO RODRIGUES 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO NO 41/2021 

A prefeitura Municipal de Raposa-MA, por meio de Seu Pregoeiro, designado 
pela Portaria-GP  ne 442/2021, torna público aos interessados, que realizará es 09:00 (nove)  
hares  do dia 30 de novembro de 2021, através do Portal do Banco do Brasil, sitio: 
www.licitações-e.com.br, licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA do tipo: 
menor preço por item, em regime de empreitada por preço  united°,  objetivando o 
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Gêneros Alimentícios, para 
atender as necessidades da Unidade Dra. Nemércia Dias Pinheiro e o Centro de Atenção 
Psicosocial  (CAPS),  vinculados 5 Secretaria Municipal de Saúde do Municipais de  Repose-
MA., conforme as especificações e  exigencies  estabelecidas neste edital e seus anexos, 
tudo em conformidade com a Lei n° 10.520/2002, Lei Complementar  rye  155/2016, Lei 
Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar ne 147/2014, Decreto Federal  
re°  10.024/2019. Decreto Federal n2  3.555/2000. Decreto Federal n9 7.892/2013 e 
subsidiariamente e Lei ne 8.666/93 e suas alterações posteriores e ainda pelas exigências 
do Edital e seus Anexos, que poderão ser consultados e adquiridos, com antecedência  
minima  de 08 (oito) dias úteis da abertura do certame, no endereço eletrônico acima e 
sitio: https://site.tce.ma.gov.br. 

Raposa-MA., 12 de novembro de 2021. 
JOSUÊ DE JESUS FRANCA VIEGAS 

Pregoeiro 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N2  40/2021 

A prefeitura Municipal de Raposa - MA, por meio de Seu Pregoeiro, designado 
pela Portaria-GP  n° 442/2021, torna público aos interessados, que realizará es 09:00 
(nove) horas do dia 29 de novembro de 2021, através do Portal do Banco do Brasil, sitio: 
www.licitações-e.com.br, licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA do tipo: 
menor preço por item, em regime de empreitada por preço unitário, objetivando o 
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de insumos hospitalares, para 

Este documento pode ser verificado no endereço eletranico 
http.//www.in.gov.hr/aetenticiciade.html,  pelo código 05302021111600270 

atender as necessidades do Municipio de  Repose  - MA, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, tudo em conformidade com a Lei 
n0 10.520/2002, Lei Complementar n° 155/2016, Lei Complementar n2 123/2006, 
alterada pela Lei Complementar ne 147/2014, Decreto Federal n° 10.024/2019, Decreto 
Federal n2  3.555/2000, Decreto Federal n° 7.892/2013 e subsidiariamente e Lei n2 
8.666/93 e suas alterações posteriores e ainda pelas  exigencies  do Edital e seus Anexos, 
que poderão ser consultados e adquiridos, com antecedência  minima  de 08 (oito) dias 
úteis da abertura do certame;  no endereço eletrônico acima e sitio, 
https://siteece.ma.gov.br. 

Raposa-MA, 12 de novembro de 2021. 
JOSUÊ DE JESUS FRANCA VIEGAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO 

EXTRATO DE CONTRATO 

Extrato de Contrato N° 360/2021. REFERENTE A TOMADA DE PREÇO N2  006/2021 - 
CPL/PMR. Partes: 0 MUNICÍPIO DE RIACHÃO Estado do Maranhão, pessoa jurídica de 
Direito Público interno, inscrito no  CNN  na 05.282.801/0001-00, sediada na Praça Nossa 
Senhora de Nazaré, n° 742, Centro, CEP: 65.990-000 - Riacheo/MA, e a empresa: ENETECH 
INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ no 
19.270.824/0001-00, estabelecida na Rua 19, n2  05, Quadra 41, Lote 01, Bairro Sete  Felix,  
Balsas - MA, CEP: 65.800-000, representada pelo sócio proprietário  JEAN  KARDEC CANA° 
DA SILVA, RG n2  024582442003-0 - SSP/MA, CPF ne 029.251.133-70. OBJETO: Contratação 
de empresa especializada em manutenção corretiva integral e continua do sistema de 
iluminação publica nas vias urbanas, vilas, incluindo todos os serviços e reposição de 
materiais que se fizerem necessários, de acordo com e especificações técnicas, de acordo 
com a demanda da prefeitura de Riacheo/MA, visando atender demandas da 
Administração, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura. FONTE DE RECURSO: 
FICHA: EXERCiCiCi 2021, ORGÃO: 01 PREFEiTURA MUNICIPAL DE RIACHÃO, UNIDADE: 
25.752.0015.2-024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA, DOTAÇÃO: 
3.3.90.39.00.00 - 620 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRA PESSOA JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA. 
VALOR GLOBAL: RS1.256.512,18 (um milhão duzentos e cinquenta e seis mil quinhentos e 
doze reais e dezoito centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da 
data da assinatura. MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO  Ng  006/2021 - CPL/PMR. 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n2  8.666/93 e suas alterações. SIGNATÁRIOS: Sr.  
RUGGER°  FELIPE MENEZES DOS SANTOS,  FIG  ne 032234772006-0 - SSP/MA, CPF n° 
043.390.013-09. Contratante e a empresa: ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI - ME, 
representada pelo Senhor  JEAN  KARDEC CANA() DA SILVA, RG n° 024582442003-0 - 
SSP/MA,  CI*  ne 029.251.133-70 - Contratada. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 09 de 
novembro de 2021. RUGGERO MENELL5 DOS SAN  IDS  - Prefeito Municipai. 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS NO 7/2021 

Processo Administrativo n° 101.30.09/2021 - PMR/CPL. 
C) Municipio de Riacheo-MA, Estado do Maranhão, através da Prefeitura 

Municipal, torna público que fará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, na forma de 
Execução Indireta sob regime de empreitada por Prego Global. OBJETO: Contratação de 
empresa especializada em prestação de serviços profissionais para elaboração de projetos, 
análises e estudos de engenharia e arquitetura, assessoria e consultoria ria elaboração e 
acompanhamento técnico de pré-projetos, pianos de trabalho, visando acompanhamento 
de convênio federais e estaduais. ABERTURA: 02 de dezembro 2021 es 08h0Omin. Os 
interessados poderão adquirir gratuitamente o Edital e seus Anexos, no sitio eletrônico 
www riechao.ma eov.hr ou mediante requerimento no  e-mail,  roiriarhao.ma@gmail.rom. 
E outras informações pelo telefone (99) 3531-0180 das 9:00  its  12:00 h. Base Legal Lei n° 
8.666/93 e seus Articulados. 

Riaceeio - MA. 10 de novernbre de 2021. 
TIAGO PEREIRA COSTA 

Presidente da  CPL  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO NO 18/2021 - SRP 

O Município de Santo Antônio dos Lopes - MA, torna público aos interessados 
que, com base na Lei Federal n°. 10.520/2002, Decreto Federal 10.024/2019; Decretos 
Municipzes n°. 042/2018 e 054/2018, Lei Complementar  re.  123/2006 e alterações; lei 
Federal n°. 8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais legislações aplicáveis e 
espécie, fará realizar es 09h0Omin do dia 29/11/2021, licitação na modalidade Pregão, na 
forma Eletrônica; modo de dispute: "aberto"; cujo objeto é o Registro de Preços visando 
future e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada(s) na prestação dos 
serviços de confecção de materiais gráficos, de forma parcelada, pelo período de 12 (doze) 
meses, de interesse de diversas secretarias do município de Santo Antônio dos Lopes/MA. 
A licitação será realizada no Portal de Compras Públicas - 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 0 edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados no endereço: Praça Abreo Ferreira, S/N, Centro, Prédio da Comissão 
Permanente de Licitação, de 22 a 62  feira, no horário das 08h00min es 12h0Omin; no 
endereço eletrônico deste poder executivo (www.stoentoniodoslopesena.gov.br) e no  site  
www.portaidecompraspublicas.com.be  onde poderão ser consultados ou obtidos 
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra e/ou pelo  e-mail:  
dep.pregao@stoantoniodoslopes.ma.gov.br.  Para todas as referências de tempo, será 
observado o horário de Brasilia/OF. 

Santo Antônio dos Lopes - MA, 12 de novembro de 2021. 
HERNANE LOPES ALENCAR 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  MATEUS DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS  Ng  7/2021 

Processo Adrninistrativo n2 11489/2021. 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Mateus do 

Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessadas que fará 
realizar, licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço,  (art.  23 inciso I, 
alinea "b"), sob o regime de execução indireta, empreitada por preço global, sob a egide da Lei 
ne 8.666/93, e suas alterações posteriores. Tendo por objeto a Contratação de empresa 
especializada para conclusão da construção de Quadra poliesportiva escolar Coberta com 
Vestiário na Escola Vicente Martins, localizada no bairro Vila  Lobe°,  de interesse da Secretaria 
Municipal de Educação do Município de São Mateus do Maranhao/MA, de acordo com as 
normas e disposições previstas no edital e no projeto básico, no dia 02 de dezembro de 2021 es 
10h00 (dez horas) na sala da Comissão Permanente de Licitação no Prédio da Prefeitura 
Municipal de  Sao  Mateus do Meranheo/MA. O Edital e seu projeto besicoeeeaceperize se 
disponíveis de segunda a sexta das 08h0Omin es 12h0Omin horas na ealeth Cradeesao'lleee  
Licitação, localizada na Praça da Matriz, n' 42, Centro,  Cep.  65.47,0e009,elo teatfeseees c. 

Maranhão/MA para consulta grátis ou ser retirado mediante entrega derA(IA) "resnie,dte 
' papei A4 - 210 x 297mm", ou através do endereço eietrônico cpiezioreeteies2021@gmaiecom. eae 

Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados na Clet. ku,erieaminhados no  e-mail  
a 

Te. informado. 
, 

e • 

-. a  
ea,  

São Mateus do Maranhão-Nele leede novembr e 21.  
VICTOR  RABELO CORREA 

Pregeeirie 

270 Documento assinado digitalmente conformeit9 0e.40-2 de 24/ 
que institui a Infraestrutura de Chaves PtiblitAi Brasileira. I 
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Diário Oficial do Município 
Prefeitura de Magalhães de Almeida 

EXPEDIENTE 

Nome do Prefeito 
Raimundo Nonato Carvalho 

Nome do Vice-prefeito 
Rafael Santos Silva 

Responsável Técnico 
Franciel Pessoa da Silva  

Email:  prefeitura@magalhaesdealmeida.ma.gov.br  

EXTRATO DE CONTRATO N° 20210817001/2021 — SRP N6  
016/2021 — PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 000032/2021 

EXTRATO DE CONTRATO N° 20210817001/2021, PREGÃO 
ELETRÔNICO SRP N°016/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N° 000032/2021 —  CPL,  ATA: N°035/2021, OBJETO: Registro de 
prego para futura aquisição de material odontológico, material 
de laboratório, equipamentos hospitalares, medicamentos e 
material hospitalar, para atender as necessidades do 
Município de Magalhães de Almeida/MA, CONTRATADA: 
BRASIL HOSP PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, 
inscrita no CNPJ n°. 15.377.501/0001-69, sediada Avenida Ana  
Jansen,  1040, São Francisco, São Luis /MA, neste ato 
representado pela Senhora: Marlene Feria Barbosa, portador da 
Carteira de Identidade N° 413. 960.SSP-DF e do CPF no. 
872.115.803.72, residente e domiciliada na cidade de São Lufs/MA, 
VALOR: Global de R$ 1.913.552,08 (um milhão novecentos e 
treze mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oito centavos), 
RECURSOS: 10.122.0050.2043.0000 - MANUTENÇÃO E FUNC. 
DA  SEC.  DE SACIDE E SANEAMENTO/3.3.90.30,00 - Material De 
Consumo /10.122.0290.2051.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SACIDE/3.3.90.30.00 - Material De Consumo 
/10.301.0290.2056.0000 - MANUT. DO PROG. DE SAÚDE DA 
FAMILIA-PSF/10.301.0340.2052.0000 - MANUTENÇÃO DO PAB — 
FIX0/3.3.90.30.00 - Material De Consumo /10.301.0380.2055.0000 
- rvIANUT. DO PROG. DE FARMÁCIA BÁSICA/3.3.90.30.00 - 
Material De Consumo. BASE LEGAL: Com Lei 10.520/2002 
Subsidiariamente no que couber a lei Federal n' 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e demais normas pertinentes, ASSINATURA: 
Thamires Albuquerque de Carvalho, Secretaria Municipal de 
Saúde, DATA: 17 de agosto de 2021. 

Auter Franciel Pessoa de Silva 
Código de identificação: e78813e8c4b3bb37214b19860f59d00b3d016961 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.° 024/2021 

AVISO DE LicrrAçÃo. 
0 Pregoeiro 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.° 
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 por item e apuração por item, 
OBJETO: aquisição de uma unidade móvel de saúde para 
atendimento da Secretaria de Saúde da Prefeitura de 
Magalhães de Almeida/MA. RECURSO: Emenda parlamentar. 0 
certame se realizará no dia 26 de novembro de 2021,  Ss  08:00 
horas (horário de  Brasilia),  através do uso de recursos da 
tecnologia da informação, site  
https://www.portaidecompraspublicas.com.br, sendo presidida 
pelo Pregoeiro 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 

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, 03 de 
Novembro de 2021. Franciel Pessoa da Silva, Pregoeiro. 

Autor Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação: 50bet71a654c3563bdf91dcc795e366cf202b028 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.° 025/2021 

AVISO DE LICITAÇÃO. 
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE 
ALMEIDA, Estado do Maranhão, tome púbilco, para conhecimento 
dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.° 
10.520/02, Decreto ri.° 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 por lote e apuração por 
item, OBJETO: aquisição de material elétrico para atendimento 
da Prefeitura de Magalhães de Almeida/MA, o certame se 
realizará no dia 26 de novembro de 2021, ás 11:00 horas 
(horário de  Brasilia),  através do uso de recursos da tecnologia da 
informação,  site  https://www.portaidecompraspublicas.com.br, 
sendo presidida pelo Pregoeiro 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 encontrarn-se disponfveis na pagina  web  do Portal de 
Compras Públicas endereço 
hftps://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, 05 de 
Novembro de 2021. Franciel Pessoa da Silva, Pregoeiro. 

Autor: Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação: b9706d89ddfdb8elcea409d510170011919e92a3 
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