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Di6rio Oficial do Município 
Prefeitura de Magalhães de Almeida 

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 n°, 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 2' a 6a  feira, no horário das 08:00 ás 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: Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação: 50f4935fecc6e72807af05e6675625fe307c5e85 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 014/2021 

AVISO DE LICITAÇÃO. 
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos 

Onteressados 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 
,uas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico com registro de preço, 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, 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. 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: Franciel Pessoa da Silva 
Codigo de identificação: 5a7b5b21ee0c5839cd8239b26f7dcde2a89623f4 

PREGÃO ELETRÔNICO — SRP 013/2021 

AVISO DE LICITAÇÃO. 
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.° 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 CODEVASF —  CV  
8.317.00/2019 E SICONV: 888456 certame se realizará no dia 24 de junho de 2021, ás 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 
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 Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Manoel Pires de Castro, 279 Centro, Magalhães de Almeida - MA. O 
;ditai 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. 
Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA, 08 de junho de 2021. Paula Lima Costa, Pregoeira Municipal. 

Autor: Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação: 66a9e7662c3d83e07788b94276b68ee98810b4ee 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 012/2021 

AVISO DE LICITAÇÃO. 
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.° 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 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, ás 
08:30 horas (horário de  Brasilia),  através do uso de recursos da tecnologia da informação,  site  https://www.portaldecompraspublicas.com.br, 
sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na saia da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Manoel Pires de 
Castro, 279 Centro, Magalhães de Almeida - MA. O editai 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, Pregoeir Municipal. _  
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forma eletrônica da modalidade de pregão a partir de 1" 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 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 
eia seu  Art.  I'. § 3" que: "§ 3' Para a aquisição de bens e a contratação 
de serviços comuns pelos entes federativos„ com a utilização de recursos 
da União decorrentes de transferências voluntaritts, tais corno convénios 
e contratos de repasse. a utilização da modalidade de pregão. na  forma ele-
trônica. ou da dispensa eletrônica serti obrigatória.." (grifos nossos) CON-
SIDERANDO atenção ao princípio da boa-fé, ramabilidade. CONSIDE-
RANDO, portanto, a própria conveniência pública, visto a relevância para 
a satisfação das necessidades da Administração. DECIDE: REVOGAR em 
todos os  sells  termos e efeitos. por interesse da administração, referente a  

Pre&  Presencial n°017/2021, processo  n°362/2021, cujo objeto é even-
tual fornecimento de urnas funerária e serviços de translado para atender 
as necessidades do Municipio de Igarapé do Meio MA: PUBLICAR 
no Órgão Oficial Pertinente, tudo conforme o disposto Lei 8.666/93 e 
alterações posteriores; NG  IT FRIAR  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 Soma Prefeito Municipal de Igarapé do Meio - MA. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N"02/2021. 
PROCESSO A DM IN I STRA  TWO  N' 210.660.175/2021. TI PO DE 
CLASSIFICAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM. OBJEFO: Con-
tratação de empresa de engenharia para implantação de uma escola de - 
12 salas padrão ENDE 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. 871 Centro.  Mathes-MA. AQUISIÇA0 DO EDITAL: Poderá ser 
consultado gratuitamente e retirado no horário de 0811:00min As 12h:-
00min. De Segunda a Sexta-feira pelo prego de RS60.00 (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 Matões. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE 
ALMEIDA MA 

##ATO AVISO DE, LICITAÇÃO ##ATO TOMA DA 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  coin  do tipo menor preço global, que 
tem por objeto contratação de empresa para execução dos serviços de 
implantação e melhoramento de sistema de Abastecimento de água 
no municipio. o certame se realizará no dia 28 de junho de 2021. as 
08:30 horas (horário de  Brasilia),  sendo presidida pela Presidente da  
CPL  desta Prefeitura Municipal. na  sala da Comissão Permanente de 
Acitação, situada na Rua Manoel Pires de Castro, 279 Centro. Maga-

!hoes  de Almeida - Ma. Recurso: Próprio  (FPM).  A ser regida pelas 
normas deste Edital. pelas disposições da Lei Federal IV 8.666/93 e 
demais legislação pertinente. O Edital, esta á 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 (  ulna)  resma de.papel 4. 
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OAR)  AVISO DE LICITAÇÃO  OAT()  PREGÃO ELETRON1- 
CO - SRP 012-2021. #4TEX A Pregoeira Oficial da Prefeitura Muni-
cipal de MAGALI IAES DE ALMEIDA. Estado do Maranhão, torna 
público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a 
égide da I,ei 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 execução dos serviços de pavimentação  ern  bloco  inter  travado no 
município de Magalhaes de Almeida. RECURSO: FEDERAL  CODE-
VASE  -  CV  8.123.00/2020 E 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 infirmação.  site  https://www.pwalde-
compraspublicas.com.br. sendo 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 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 elou pelo te-
lefime (* 98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. 

44ATO AVISO DE LICI FAÇÃO 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 a.' 10.024/19 e subsidiariamente 
as disposições da Lei ti." 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
citação na modalidade Pregão Eletrônico  corn  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 CODEVASE  --CV  8.317.0(1/2019 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 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. O edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis na pagina  web  do Portal de Com-
pras Públicas endereço https://www.portaldecompraspublicas.com,  
hr.  Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço elou pelo teletbne 
(* 98) 3483-1122, das 08:00 as 12:0011s. 

--##ATO AVISO DE LICTIAÇÃO th(lATO PREGÃO) ELETRON1-
CO - SRP 014-2021.11#TEX A Pregoeira Oficial da Prefeitura Muni-
cipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, Estado do  Maranhao.  tZirna 
público, para conhecimento dos interessados que  Card  realizar, sob a 
égide da Lei n." 10.520/02. Decreto ti." 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 intbrindtica, para atendimento da 
prefeitura Municipal de Magalhaes 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 infonnação,  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:filvww.portaldecompraspubli-
cas.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço el/0u pelo 
telefone (* 98) 3483-1122. das 08:00 as 12:00hs. 

CHAMADA PÚBLICA N° 001/202 I.PARA AQUISIÇÃO DE 4-
NEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR F. 
EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. PARA A MERENDA ES-
COLAR. A Secretaria municipal de educação juntamente com a co-
missão permanente de licitação, devidamente autorizada por portaria 
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do executivo, torna público que realizará CHAMADA PÚBLICA N" 
001/2021. Regido pela Lei  re.  11.947/2009 e Resolução/CD/ FNDE 
38/2009. Objeto: Aquisição de Géneros Alimenticios para a Alimenta-
ção 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 CPI, 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 esta á disposição dos in-
teressados. no endereço supra. de 2" a 60  feira, no horário das 08:00  its  
12:00 horas, onde também poderão ser obtidos esclarecimentos 

custo do Edital 01 RESMA DE PAPE!. A4). MAGALHÃES DE 
ALMEIDA/MA. 08 de junho de 2021 Paula Lima Costa - Pres CPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU-
LINO  NEVES/MA, TORNA PÚBLICO QUE REAL1ZARÁ A 1.1-
crrA0o NA MODALIDADE ABAIXO DISCRIMINADA. CUJO 
CERTAME  SERA  RIGIDO PE1....A LEI FEDERAL N." 10.520/02. 
DO DECRETO N" 7.892, DE 23 DE JANEIRO E 2013, LEI COM-
Pl..EMENTAR N" 123/06 QUE INSTITUI O ESTATUTO NACIO-
NAL DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE E SUA AUER:WA() LEI 147/2014. DECRETO FEDE-
RAL V' 10.024/2019. APLICANDO-SE SUBSIDIARIAMENTE, 
A LEI N" 8.666/93, ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES, ALINI 
DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PRESENTE E1)1TAL E, 
SI  US  ANEXOS. 0 PRESENTE CERTAME  SERA.  CONDUZIDO 
PELO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESIGNADA PELA 
PORTARIA N". 114/2021. 01" DE JANEIRO) DE 2021. PREGÃO 
ELETRÔNICO SRP N° 021/2021 - PMPN. PROCESSO ADMI- 
NISTRATIVO: 077-05/2021.01.02.03.05 PMPN. CONSTITUI- 
00 DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. COM  PRAZO DE 12, 
(DOZE) MESES. PARA EVENTUAL CONTRATA00 DE PES-
SOA JI.JR[DICA PARA EXECUTAR 0 OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PR.ES"FAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE  DIG!  TALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PAU-
UNO NEVES/MA. CAD.ASTRAMENTO DAS PROPOSTAS CO-
MERCIAIS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: COMPREEN- 
DID° ENTRE OS DIAS 15/06/2021 Arf,, 0911:59MIN DO DIA 
25/06/2021. HORÁRIO) E DATA PARA ABERTURA DAS PRO-
POS`FAS COMERCIAIS: 25/06/2021 As fottoomiN. ENDEREÇO 
ELETRÔNICO DO PORTAL UTILIZADO) PARA REALIZAÇÃO 
DO CERTAME: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM. 
BR. 0 EDITAL DA PRESENTE LicrrA0O PODERÁ SER  OR-
TIDO: NA SALA DA CPLP, SITUADA NA RUA BOA ESPERAN-
ÇA,  SIN',  CENTRO - PAULIN() NEVES (MA) - CEP: 65.585-000. 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: SEGUNDA À SEXTA-FEIRA., 
DE 0811:00MIM AS I 21-1:00MIM, OU NOS ENDEREÇOS ELE-
TRÔNICOS: WWW..rc E.MA.GOV.BR:  WWW.PAULINONEVES. 
M A .GOV.BR:  WW  PORTAI .DECOMPRASPU BLIC AS.COM   
BR: OU PELO  E-MAIL:  LICTEACAOCPLPWHOTMAILCOM. 
PAULIN() NEVES (MA), 09 DE JUNHO DE 2021. KLAIL.SON DA 
COSTA FREITAS, PREGOEIRO DA PREFER-11RA MUNICIPAL 
DE PAULINO NEVES (MA), 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULIN() NEVES MA. CON-
CORRf:NCIA N3  001/2021 PMPN/MAPROCEDIMENIÓ  AD-
MINI ST Rxrivo N° 016.02/2021.01. A Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação no uso de suas atribuições legais torna pú-
blico para conhecimento de todos os interessados o RESULTADO) da 
fase de ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇO  referente à Con-
corrência Pública acima especificada, etijo Objeto é a CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS FEIRAS LIVRES  

E EVENTOS, BEM COMO RESÍDUOS DA SAriDE, COLETA 
E TRANSPORTE DE SERVIÇOS DE CAPINA, PODA. ROÇO 
E VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS,  
ALCM  DA REMOÇÃO DE DUNAS PARA DESOBSTRUÇÃO 
DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PRAIAS E ÁREAS 
TURISTICAS DO MUNICÍPIO DE PAU  LINO  NEVES/MA. As 
empresas aptas e Habilitadas para a 20  fase da licitação, abertura dos. 
Envelopes "Proposta de Preço". foram as seguintes: ECOLIX GES-
TAO AMBIENTAL EIRELI CNPJ: 19.125.143/0001-58 e URBA-
NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIARIA EIRELI, CNIM N° 
13.259.179/0001-48, uma vez que apresentaram as documentações 
de habilitação em estrita observância ao instrumento convocatório. 
em razão disso foram consideradas HABILITADAS para prosseguir 
nos demais feitos do certame. Foram apresentados os seguintes pre-
ços pelos licitantes: ECOLIX GESTÃO AMBIENTAL EIRELI - 
CN P.I: 19.125.143/0001-58 - RS 175.066,51 (cento e setenta e cinco 
mil, sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos) mensal, perfa-
zendo o valor de R$ 2.100.798.12 (dois milhões. cem mil, setecentos 
e noventa e oito reais e doze centavos para o periodo de 12 (doze) 
meses: URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIARIA  EIRE-
LI - CNPJ: 13.259.179/0001-48 - R$ 176.793.66 (cento e setenta e 
seis mil, setecentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos) 
mensal. perfazendo o valor de R$ 2.121.523,92 (dois milhões. cento 
e vinte e  urn  mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa e dois 
centavos para o período de 12 (doze) meses. Em flice do resultado 
acima exposto. sagrou-se vencedora do certame a empresa ECOLIX 
GESTÃO AMBIENTAL EIRELI, CNP3 n° 19.125.143/0001-58. 
a qual apresentou a melhor proposta. nos termos do Edital de CON-
CORRÊNCIA N° 001/2021 PMPN/MA, PROCEDIMENTO AD-
MINISTRATIVO N° 016.02/2021.01. 0 representante da empresa. 
URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIARIA EIRELI re-
nunciou ao direito de interpor recurso do resultado final do certame. 
conforme documento  ern  anexo feito a próprio punho, que será ane-
xada nos autos. 0 resultado do julgamento da fase de propostas  sera  
afixado no mural da Secretaria de Planejamento e Finanças da Prefei-
tura Municipal de Paulino Neves MA. localizado na Rua Boa Espe-
rança, s/n, centro. Patilino Neves -MA, assim conto no Diário Oficial 
do Estado e Portal da Transparência do Município, segundo item 12.7 
do edital. Paulino Neves (MA). 04 de junho de 2021.  Myrna  Cunha 
Gomes. Presidente da  CPL.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO -,MA 

REPUBLIC AÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DF. 
PREÇOS N" 08/2021. Municipio de Paraibano Estado do Mara-
nhdo, por intennédio da Secretaria Municipal de. Administração, torna 
público, que promovera licitação na modalidade Tomada. de Preços. 
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de ela-
borgao de projeto executivo e prestação de serviços de execução de pa-
vimentação asfáltica em AAUQ de vias urbanas com meio-fio e sarjeta e 
sinalização viária para o Município de Paraibano/MA, mediante o  CV  n° 
8.111.00/2020 Codevasf. Local e Data do Credenciamento, da Entrega 
dos Envelopes e da Realização da Tomada de Preços: O credenciamen-
to e o recebimento dos envelopes de habilitação e proposia de preços 
serão no dia 29 de junho de 2021, As 08:00 horas. 0 presente 
edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal 
da Transparência do município: http://paraibano.ma.gov.br/.  site  do 
TCE/M A: poderá ser solicitado através do  
e-mail:  e I artibano.maranhaofi-P., gmail.com. bem conto ser retirado 
-pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Pça. Guilhermino 
Brito n" 284 — Centro. Paraibano-MA. Paraibano — MA, 09 de junho 
de 2021. Sebastião Amattry Carneiro Pereira - Secretário Municipal 
de Administração Portaria n" 3001.0401-0001/2021. _ . 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

CN 06.988.976/0001-09 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

ItATO AVISO DE DOTAÇÃO 

VtATO TOMADA DE PREÇO 002/2021. 
iffiTEX A Presidente da  CPL.  da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES 

DE ALMEIDA, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento 
dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei r/.. 8.666/93, e suas 

alterações posteriores, licitação na modalidade TomADA DE PREÇO 
com do tipo menor preço global, que tem por objeto contratação de 

empresa para execução dos serviços de impiantação e melhoramento 

de sistema de Abastecimento de  aqua  no inunicipio, o certame se reil-

lizara no dia 28 de junho de 2021, ás 08:30 horas (horário de  Brasilia),  

sendo presidida pela Presidente da  CPL  desta Prefeitura Nilunici  pal,  na 

sa  la  da Cornissão Permanente de Licitação, situada na Rua Manoel Pires 

de Castro, 279 Centro, Magalhães de Almeida - Ma. Recurso: Próprio  

(FPM).  A ser regida pelas normas deste Edital, pelas disposições da 

Lei Federal n. 8.666/93 e demais legislação pertinente. 0 Edital, esta 
a disposição dos interessados no endereço supra, de 2. a 6° feira, no 

horario das 08:00  ás12:00  horas, onde também poderao ser obtidos 

esclarecimentos adicionais, custo do Edital 011 uma) resma de papel 4. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA  

OAT°  AVISO DE LICITAÇÃO 

##ATO PREGÃO ELETRONICO SIM 012-2021. 

4-144TEX A Pregoe,ra 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 flP 

8.666/93 e suas alterações posteriores, lidtação na modalidade Pregão 

Eletrônico  corn  registro cie preço, do tipo menor preço global, que  

ern  por objeto contratação de empresa para execução dos serviços 

de pavimentação em bloco  inter  travado no município de Magaihaes 

de Almeida, RECURSO: FEDERAL CODEVASF -  CV  8.123.00/2020 E 

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

0830 horas (horário de  Brasilia),  através do uso de recursos da tecno-

logia da informação,  site  https://www.portaidecompraspublicas.com.  

be  sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na  saki  

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 

Publicas endereço https://www.portaidecompraspublicas.com.be  

Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço elou pelo telefone 

1' 981 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. 

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 
Cooperativa de Reciclagem 
de  SA°  Luis (COOPRESL). 
A solenidade, realizada de 
forma simbolica., aconteceu 
na  manila"  desta quinta-fei-
ra (10), na sede da Divi-
são De Gestão e Controle 
Documental da CGJ-MA, 
no Parque Pindorama, e 
contou com a participação 
do corregedor-geral da Jus-
tiça, desembargador Paulo 
Velten, do desembargador 
Jorge Rachid Mubarack Ma-
luf (presidente do Núcleo 
Socioambiental do Tribunal 
de Justiça), da juiza  Andrea 
Perlmutter  Lago, diretora 
do  Hamm  Sarney Costa, do 
juiz auxiliar Márcio Brandão, 
dentre outros. 

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

rial entregue pelo Judiciário 
beneficiará muitas pessoas. 
"Além do beneficio para o 
meio ambiente, esse mate-
rial que recolhemos sempre 
aqui,  ern  virtude cio termo de 

cooperação que assintamos, 
em 2016, com o Tribunal de 
Justiça, vem para ajudar 
retamente 26 famílias. Agra-
decemos aos órgãos que se 
sensibilizam com o nosso  

papel e que colaboram, de 
forma significativa, para o 
sustento de tantas pessoas', 
afirmou ela, ressaltando que 
o material reciclado retorna 
para a sociedade em forma 
de papel toalha, papel high-
énico e até bolsas. 

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

colhido é dividido em partes 
iguais entre os cooperados: 
"Realizamos, a cada Ines, Cs 

apanhado do que foi recicla-
do e dividimos para todos, 
igualmente. Começamos de-
vagar., em meados de 2003, 
com poucos cooperados e 
agora estamos com Lima es-
trutura satisfatoria, ajudando 
familias que dependem da 
reciclagem". 

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

O desembargador Jorge Rachid enfatizou a importância da consciência ambienta t de todos. 

í
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE. ALMEIDA 

fiftATO AVISO DE LICITAÇÃO 

4#ATO PREGÃO ELETRONICO - SRP 013-2021. 

114TEX 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 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei n.o 

.666/93 e suas alterações posteriores, I icitação na modalidade Pregão 
.,etronico com registro de preço, do tipo menor preço global, que tem 

por objeto contratação de empresa para Estradas vicinais no munici-

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

8.317.00/2019 E SICONV, 888456 certame se realizará no dia 24 de 
junho de  2021,ás  14:00 horas (horatio de  Brasilia),  atrases do uso de 

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

praspublicas.combr, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura 

Municipal, na sal?, 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.portalciecompras-

publicas.com.be  Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço elou 

peio telefone 1" 98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00h5. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

##ATO AVISO DE LicryAçÁo 

#t-tATO PREGÃO ELETRONICO SRP 014-2021. 

ItttTEX A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES 

DE ALMEIDA, Estado do  Maranhao,  torna publico, para conhecimento 

dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.° 10.520/02, 

Decreto  re.  10.021/19 e subsidiariamente as disposições da Lei  re.  

8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão 

Eletrônico  coal  registro de preço, do tipo menor preço global, que  tern  

por objeto contrataça-lo de empresa para fornecimento de material E, 

equi  pa  mento cie informática, para atendimento da prefeitura Munici-

pal de Magalhaes 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.portaidec.ompraspubli-
cas.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, 

na sala da Cornissão Permanente de Licitação, situada na Rua Mario& 

Pires de Castro, 279 Centro, fVlagalhães de Alrneida - Ma. 0 edital e seus 

anexos encontiarrese disponiveis na pagina  web  do Portal de Compras 

Públicas endereço https://www.portaidecompraspublic.as.com,br. 

Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço elou pelo telefone 

(' 919 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

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

CNN:  06.988.976/0001-09 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA.AViS0 DE 

LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP 0(19/2521.. A Pregoeira 

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, e subsidiariamente as 

disposições da Lei n.° 8.666/9.3 e suas alterações posteriores, licitação 
na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, que tem por 

objeto contratação de empresa para fornecimento de de serviços de 
manutenção de equipamentos de informática e impressoras para 

atendimento das Secretarias  municipals  da Prefeitura Municipal de 

Magalhães cie Almeida/MA, o certame se realizara no dia 23 de junho 
de 2021, ás 09,00 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 encon  tram-se disponíveis na prefeitura municipal. Escla-
recimentos adicionar:; no mesrno endereço elou peio telefone (* 981 

3483-1122, das 08:00 as 12,00hs. Paula Lima Costa, 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA  
CNN:  06.988.976/0001-09 

CHAMADA PÚBLICA N° 001/2021.PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS 

ALIMENTiCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FA-

MILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR. A Secretaria municipal 

de educação juntamente com a comissão permanente de licitação, 

devidamente autorizada por portaria do executivo, torna público 

que realizara CHAMADA PUBLiCA N. 001/2021. Regido pela Lei 

11,947/2009 e Resolução/CD/ FNDE n. 38/2009. Objeto: Aquisição 

de Géneros 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 Comissào Permanente.,  de 

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

(hays  de Almeida - Ma o Edital está à ciisposicão dos interessados, no 

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

onde também poderão ser obtidos esclarecimentos adicionais, custo 

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

de junho de 2021 Paula Lima Costa - Pres  CPL..  

COMENORAÇÃO 

Prefeitura fará programação especial pelos dois anos do 

Museu da gastronomia Maranhense neste domingo (13) 
bem vai encontrar surpresas 
sobre o Maranhão", explicou 
o secretário municipal de 
Turismo,  Saul()  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 Maranhão em 
relação a culinária. Já na 
'Natureza Viva', estão as re-
presentações dos principais 
alimentos disponíveis  ma 
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 Espírito 
Santo'  tern  destaque com 
uma decoração que reme-
te as comidas apreciadas 
durante o evento. 

No ambiente, o visitante 
recebido por um guia de 

turismo, que conta a histo-
ria do Maranhão através dos 
alimentos. O  tour  também 
pode ser feito individual 
com um fone de ouvido, 
escutado através do Spotify 
ou Googie Podcast assis- 
tidoem libras via YouTube. E 
uma importante valorização 
da cultura e tradição feita 
pela Prefeitura de São Luis,  

Um espaço no coração 
do Centro Histórico de São 
Luís que guarda histórias 
sobre os maranhenses con-
tadas a partir da culinária. 
Esse é o Museu da Gastiaa-
nomia Maranhense, que 
completa dois anos de fun-
cionamento neste domingo 
(131. Para marcar a data, o 
local recebe uma decoração 
exclusiva para a ocasião, 
alem 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 às 
181 atendendo grupos de 
ate cinco pessoas, devido 
às medidas sanitárias vigen-
tes. O Museu fica localizado 
na Rua da Estrela, 82, Cen-
tro. Desde a sua abertura, já 
passou por diversas modifi-
cações para estar atualizado 
e apresentar novidades aos 
visitantes. 

"Este ano, já realizamos 
troca de peças do acer-
vo, criamos urna websérie 
temática, criamos  urn  es-
paço instagramável, Ian-
çamos audioguia e o guia 
em Libras. Estarmos  ern  um 
processo de atualização 
constante do espaço, onde 
quem visitar pela primeira 
vez e  quern  revisitar  tarn- 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 
AVISO DE LICITAÇA0 

PREGÃO ELETRONICO SRP 013-2021. 
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.. 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 Estradas vicinais no município 
de Magalhaes de Almeida, RECURSO: FEDERAL CODEVASF —  
CV  8.317.00/2019 E SICONV: 888456 certame se realizara 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.be  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://vvww. 
portaldecompraspublicas.combe  Esclarecimentos adicionais 
no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 3483-1122, das 
08:00 as 12:00hs. 

GUABIJO AGRONEG6C10 
UNICADO - GUABIA AGRONEGÓCIO LIDA  (CNN:  
43.95710002-10) Torna público que RECEBEU da 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais, 
si Renovação da Licença Onica 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/MA, Conforme processo nt 139108/2020. 

7.•1 

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 mi.) 10.520/02, Decreto ne 10.024/1 9 e subsidiariamente 
as disposições da Lei ne 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico com registro 
de prego, do tipo menor preço global, que  tern  por objeto 
contratação de empresa para execução dos serviços de 
pavimentação em bloco  inter  travado no municfpio 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, As 08:30 horas (horário de  Brasilia),  
através do uso de recursos da tecnologia da informação,  
site  https://www.portaldecompraspublicas.corn.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 elou pelo telefone (* 98) 3483-1122, das 
08:00 as 12:00hs. 

G1OVANI DA ROSA 
COMUNICADO GIOVANI DA ROSA DALAZEN (CPF: 
807.030.543-68) Torna público que RECEBEU da Secretaria de 
Estado de Maio Ambiente e Recursos  Naturals,  a Renovação 
da Licença Unica Ambiental RELUA para o empreendimento 
Agrossilvipastoril em operação na Fazenda Canta Galo e São  
Bent();  localizada na zona rural do município de Riachão/MA. 
Conforme processo is' 175177/2020. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO SRP 014-2021. 
A Pre.goeira 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 /1 9 e subsidiariamente as disposições da Lei 
ru. 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 fornecimento 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, as 10:00 horas (horário de  Brasilia),  através 
do uso de recursos da tecnologia cia 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. O 
edital e seus anexos encontram-se disponíveis na p;.3gina  
web  do Portal de Compras Públicas endereço https:// 
www.portalclecompraspublicas.com.be  Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço elou pelo telefone (* 98) 
3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. 

Pox 1LIANNE SÃ 

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 
Sono (ABS), revelam que a 
população brasileira está 

indo cada vez menos. 
8, o brasileiro dormia 

édia 6,6 horas por dia, já 
no ano seguinte, 2019, passou 
para 6,4 horas. O Brasil  tern  
ainda, 73 milhões de pessoas 
que sofrem de insônia. 

O problema não esta em 
dormir pouco, mas sim nas 
consequências que as poucas 
e, ate raras noites de sono, 
podem causar ao organismo 
humano. isso porque, 

durante o sono que 
imunidade é reforçada, células 
são 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  pats  estão tendo 
insônia durante a pandemia 
do novo coronavírus.  

horas de sono 
Já falamos que 

planejamento e adaptação 
ao plantão noturno são 
fundamentais, sendo que 
você necessita de ambos para 
conseguir desfrutar de horas 
de sono reconfortantes. E, 
nesse ponto, 6 importante 
que você realmente 
determine quantas horas de 
sono dormira por dia. 

• Pratique exercícios 
sempre que puder 

Exercitar-se regularmente, 
independentemente da hora 
do dia, 6 fundamental para 
a saúde. O ideal Ci praticar 
alguma atividade poucas 
horas antes de começar o 
seu turno. Assim, o corpo 
recebe um  "boost"  de energia. 
Tambern 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 e indispensável. 
Ouando o assunto são 05 

plantões noturnos então, uma 
boa alimentação é primordial 
para os profissionais 
que passam as noites 
acordados, assim manter uma 
alimentação saudavel ajuda 
o organismo a garantir o 
equilíbrio metabólico. 

• 

ESTADOD'%;ARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO 002/2021. 

A Presidente da  CPL  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..8.666/93, e suas alterações posteriores, licitação 
na modalidade TOMADA DE PREÇO com do tipo menor preço 

€ global, que tens por objeto contratação de empresa para 
execução dos serviços de implantação e melhoramento de 
sistema de Abastecimento de agua no municipio, o certame 
se realizara no dia 28 de junho de 2021, ris 08:30 horas (horário 

i. de  Brasilia),  sendo presidida pela Presidente da  CPL  desta 
i. Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de 

Licitação, situada na Rua Manoel Pires de Castro, 279 Centro, 
Magalhães de Almeida - Ma. Recurso: Próprio  (FPM).  A ser 
regida pelas normas deste Edital, pelas disposições da Lei 
Federal n. 8.666/93 e demais legislação pertinente. O Edital, 
esta à 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 MAGALHAES DE ALMEIDA 
CHAMADA PÚBLICA N. 001/2021.PARA AQUISIÇÃO 

DE GÉNEROS 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 PUBLICA Ni  001 /2021. Regido pela Lei 
no. 11.947/2009 e Resolução/CD/ RIDE no 38/2009. Objeto: 
Aquisição de Gêneros Alimentícios para a Alimentação Escolar 
Diretamente da Agricultura Familiar. Sessão: 30 de junho cie 
2021 Horário: 0830hs para receberas 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 o Edital esta á disposição dos interessados, no endereço 
supra, de 2.a 6. feira, no horário das 08:00 As 12:00 horas, onde 
tarnbêm poderão ser obtidos esclarecimentos adicionais, custo 
do Edital 01 RESMA DE PAPEL A4). MAGALHÃES DE ALMEIDA/ 
MA, 08 de junho de 2021 Paula Lima Costa - Pres  CPL.  

O sono desses 
profissionais afetados com 
a crescente no número de 
casos do novo coronavírus 
desencadearam outros 
problemas. A psicóloga 
do Hapvida Saúde, Celine 
Chagas, explica 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 hora do sono. "Com a 
pandemia da Covid-1 9, 
as pessoas passaram a se 
deparar com seus medos, 
ansiedades, receios, medo 
da morte ou de perder quem 

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

Trabalho com plantões, o 
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 
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