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EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

77-7069 Hs'  19, quinta-feira, 27 de janeiro de 2022 

EFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINFi0  

EXTRATOS DE CONTRATOS 

Espécie: Primeiro Termo Aditivo de Contrato na 01100305/2021. Tomada de Preg.a•eva-„,_„...., 0 DE CONTRATO: Na 001/2021. PROCESSO ADMINISTRAÇÃO Na 035/2021. PARTES: 
010/2021. Processo Administrativo na 0110.03.05.5/2021. Objeto: Prorrogação de Prazo de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO e FIBRA DISTRIBUICAO & LOGISTICA EIRELI, 
Vigência do Contrato, Cujo Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para CNN:  29.887.078/0001-51 EJETO: Aquisição de máquinas e equipamentos para o Municipio 
execução do saldo remanescente da obra da Orla do açude do município do Municipio de de Maranhãozinho-MA, proposta pela CONTRATADA. FONTE DE RECURSO: VALOR: R$ 
Lago do Junco MA, conforme Convênio n9 786088/2013 MINISTERIO DO TURISMO. 218.100,00 (Duzentos e Dezoito Mil e Cem  Reels),  conforme Ordem de fornecimento. 
Contratado: CUMBIQUE CONSTRUÇÕES COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ n° FUNDAMENTO LEGAL: Lei na 8.666/93 e suas alterações. SIGNATARIOS: Sm. Maria  Douse  
03.342.090/0001-97. Vigência: de 12 (doze) meses, a iniciar no dia 03/01/2022 e finalizar Lima Almeida, CPF na 003.360.233-67, Prefeita Municipal, pela Contratante, FIBRA 
no dia 31/12/2022.  Fund.  Legal:  art.  57, inciso II, da Lei n* 8.666/93. Assinatura: DISTRIBUICAO & LOGISTICA EIRELI por seu representante legal. Sr.  lair  Balduino DE Souza 
29/12/2021. Lago do Junco - MA, 29 de dezembro de 2021. Maria da Gloria Oliveira sob CPF Na: 527.039.671-87, RG na 2897273 SFTC-GO. TRANSCRIÇÃO: Transcrito em Livro 
Pereira da Silva - Secretária Municipal de Administração. Próprio do Municipio. Maranhãozinho - MA, 17 de janeiro de 2022. - Sra. Maria Deusa 

Lima Almeida. Prefeita Municipal. 
AVISO DE IJCITA00 

PREGÃO ELETRÔNICO Na 3/2022 - SRP 

Objeto: Registrar pregos para futura e eventual Locação de veículos e máquinas de grande 
porte para atender as necessidades da Administração Municipal. Na forma da Lei 10.520/02, 
Decreto Federal 10.024/2019, Decretos Municipais 001/2017, 008/2021 e 017/2021 e 
subsidiariamente pela Lei 8.666/93. Data abertura das propostas: 08 de fevereiro de 2022 
As 15h:00min no sitio: www.compraslagodojunco.com.br. O Edital poderá ser consultá-lo 
gratuitamente ou adquirido em horário de expediente das 08:00 As 12:00horas na  sale  da 
Comissão Permanente de Licitação na Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n, Centro, 
Lago do Junco/MA ou através https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul  ou 
pelo www.comprasiagodojunco.com.br  ou no  e-mail:  cpl-pm1j@hotmail.com.  

Lago do Junco-MA, 24 de janeiro de 2022. 
MARIA DA GLORIA OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA 

Secretária Municipal de Administração 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA 

AVISO DE tiar400 
PREGÃO ELETRÔNICO PP 4/2022 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, 
Estado do Maranhão, torna público, pare conhecimento dos interessados que fará realizar, 
sob a égide da Lei n.9  10.520/02, Decreto n.t 10.024/19 e subsidiariamente as disposições 
da Lei n.a 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço global, que tem por objeto Contratação de empresa 
especializada para execução dos serviços de Transporte Escolar para atendimento do 
municipio de Magalhies de Almeida/Ma, o certame se realizará no dia 09 de fevereiro de 
2022, 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  sale  da Comissão Permanente de Licitação, situada 
na Rua Manoel Pires de Castro, 279 Centro, Magalhães de Almeida - Ma. 0 edital e seus 
anexos encontram-se disponiveis na pagina  web  do Portal de Compras Públicas - endereço 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo 
endereço e/ou pelo telefone r 98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. 

Magalhães de Almeida-MA, 25 de janeiro de 2022. 
FRANCIEL PESSOA DA SILVA 

EXTRATO DE CONTRATO: N2  002/2021. PROCESSO ADMINISTRAÇÃO Na 035/2021. PARTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO e IMPERIOGN COMERCIO DE MÁQUINAS 
EQUIPAMENTOS E SERVICOS, CNPJ: 37.912.700/0001-62 EJETO: Aquisição de máquinas e 
equipamentos para o Município de Maranhãozinho-MA, proposta pela CONTRATADA. 
FONTE DE RECURSO: VALOR: R$ 625.000,00 (Seiscentos e Vinte e Cinco Mil Reais), 
conforme Ordem de fornecimento. FUNDAMENTO LEGAL: Lei na 8.666/93 e suas 
alterações. SIGNATÁRIOS: Sm. Maria Deusa Lima Almeida, CPF na 003.360.233-67, Prefeita 
Municipal, pela Contratante, IMPERIOGN COMERCIO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E 
SERVICOS por seu representante legal. Sra. Ana Luiza Cassiano Batista sob CPF 
N2:709.381.631-24, RG Na: 6913516 - PC/GO. TRANSCRIÇÂO: Transcrito em Livro Próprio 
do Municipio. Maranhãozinho - MA, 17 de janeiro de 2022. - Sra. Maria Deusa Lima 
Almeida. Prefeita Municipal 

EXTRATO DE CONTRATO: Na 003/2021. PROCESSO ADMINISTRAÇÃO  Ng  035/2021. PARTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO e  OSAKA  MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, 
CNPJ: 38.624.389/0001-19 EJETO: Aquisição de máquinas e equipamentos para o Municipio 
de Maranhãozinho-MA, proposta pela CONTRATADA. FONTE DE RECURSO: VALOR: R$ 
204.300,00 (Duzentos e Quatro Mil e Trezentos Reais), conforme Ordem de fornecimento. 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei na 8.666/93 e suas alterações. SIGNATÁRIOS: Sm. Maria Deusa 
Lima Almeida, CPF n2  003.360.233-67, Prefeita Municipal. pela Conratante,  OSAKA  
MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, por seu representante legal. Sr. Joio Roberto Martins de 
Araújo sob CPF Na: 372.400.569-53, RG Na: 2.131.839-6, TRANSCRIÇÃO: Transcrito em Livro 
Próprio do Município. Maranhãozinho - MA, 17 de janeiro de 2022. - Sra. Maria Deusa 
Lima Almeida. Prefeita Municipal 

EXTRATO DE CONTRATO: Na 004/2021. PROCESSO ADMINISTRAÇÃO Na 035/2021. PARTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO e DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E 
PECAS LTDA, CNPJ: 41.626.169/0007-24 131E70: Aquisição de máquinas e equipamentos 
para o Município de Maranhãozinho-MA, proposta pela CONTRATADA. FONTE DE RECURSO: 
VALOR: R$ 450.000,00 (Quatrocentos e Cinquenta Mil Reais), conforme Ordem de 
fornecimento. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nia 8.666/93 e suas alterações. SIGNATÁRIOS: Sm. 
Maria Deusa Lima Almeida, CPF na 003.360.233-67, Prefeita Municipal, pela Contratante, 
DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA, por seu representante legal. Sr. Paulo  
Cesar  de Oliveira sob CPF Na: 186.975.856-00, RG Na: 251017 SSP/MG. TRANSCRIÇÃO: 
Transcrito em Livro Próprio do Municipio. Maranhãozinho - MA, 17 de janeiro de 2022. - 
Sra. Maria Deusa Lima Almeida. Prefeita Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE 

AVISO DE UCITACÁO 
PREGÃO ELETRÔNICO N2  1/2022 

0 Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, 
Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que  fare  realizar, 
sob a égide da Lei n.2 10.520/02, Decreto ne 10.024/19 e subsidiariamente as disposições 
da Lei n.a 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço por Item e apuração por item, que tem por objeto 
Contratação de empresa especializada  ern  prestação de serviços de projetos pedagógicos, 
com implantação de  software  e com ferramentas tecnologicas para automatize*, dos 
processos executados de forma manual para atendimento da Secretaria de Educação da 
Prefeitura de Magalhães de Almeida/Ma, o certame se realizará no dia 08 de fevereiro de 
2022, As 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, Magalhães de Almeida - Ma. 0 edital e seus 
anexos encontram-se disponiveis 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, S de janeiro de 2022. 
FRANCIEL PESSOA DA SILVA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO  Ng  2/2022 - SRP 

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 ne 10.520/02, Decreto ne 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei n.9  
8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo 
menor preço por lote, apuração por item que tem por objeto contratação de empresa para 
Registro de Preço para futuro fornecimento de peças e pneus para veiculos e máquinas 
pesadas para atendimento das da Prefeitura Municipal de Magalhaes/MA, o certame se 
realizará no dia 08 de fevereiro de 2022, ás 14:00 (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 - 
M. 0 edital e seus anexos encontram-se disponiveis 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, 25 de janeiro de 2022. 
FRANCIEL PESSOA DA SILVA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Na 3/2022 

0 Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, Estado do  
Maranhao,  torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da 
Lei ne 10.520/02, Decreto n.a 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei n.e 8.666/93 
e suas alterações posteriores,  kite*  na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor prego 
global, que tem por objeto Contratação de empresa especializada para execução dos serviços 
de limpeza pública no municipio de Magalhães de Almeida/Ma, o certame se realizará no dia 09 
de fevereiro de 2022, As 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, Magalhães de Almeida - Ma. 0 edital e seus 
anexos encontram-se disponiveis 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, 25 de janeiro de 2022. 
FRANCIEL PESSOA DA SILVA 

0  Este  document°  pode ser verificado no endereço eletrdnico 

-
W htto://www.m.go,brfautanticidade html, polo  cod.  05302022012700194 

RESULTADO DE JULGAMENTO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Ne 8/2021 

A Prefeitura Municipal de Miranda do Norte/MA, através da  CPL  torna público 
o resultado da CP tila 008-2021, cujo objeto é a Contratação de empresa para recuperação 
de Estradas Vicinais, conforme o Convênio  CV  Na 8331.00/2020 - CODEVASF, em apoio as 
atividades da Prefeitura municipal de Miranda do Norte/NIA, cuja vencedora da licitação 
supracitada é a empresa  Garden  Projetos e Execução Eireli, CNPJ 24.365.151/0001-01, 
Sediada na Rua Santo Antônio, 1080 B, Centro, Trizidela do Vale/MA, com o valor R$ 
2.816.510,77 (dois milhões, oitocentos e dezesseis mil, quinhentos e dez reais e setenta e 
sete centavos). 0 Presidente informa ainda, que os autos do processo se encontram com 
vistas aos interessados a partir da data da publicação, nos dias Citeis no horário de 
expediente na Prefeitura Municipal de Miranda do Norte/MA, localizada na rua do 
comercio, s/n, Centro, Miranda do Norte/MA. 

Miranda do Norte-MA, 13 de janeiro de 2022. 
ALISSON  LUIS  SILVA MENDES 

Presidente da  CPL  

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Ne 4/2021 - SRP 

Repetição 

O Municipio de Nova iorque - Estado do Maranhão, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Saúde, torna público, que promovera licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços. OBJETO: Registro de Preços visando a 
eventual prestação de serviços na confecção de prótese dentária, para atender as 
demandas do Fundo Municipal de Saúde do Municipio de Nova lorque/MA. Local e Data 
do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: 
credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de 
habilitação serão no dia 09 de fevereiro de 2022, a partir das 09:00 horas. Edital: 0 
presente edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da 
Transparência do município: http://novaiorque.ma.gov.br/,  site  do TCE/MA: 
www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do e-mail:  
cpldenovaiorque@gmail.com, ou no  site  do Licitanet: www.licitanet.com.br, bem como 
ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Rua da Matriz,  sin  - 
Centro, Nova lorque-MA. 

Nova  torque  - MA, 25 de janeiro de 2022. 
ANA PAULA FRANCO DE CASTRO DINIZ 

Secretária Municipal de Saúde 

PREGÃO ELETRÔNICO Na 5/2021 - SRP 
Repetição 

O Municipio de Nova Iorque - Estado do Maranhão, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna público, que promovera 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Pregos. OBJETO: Registro de 
Preços para a Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com 
reposição de peças e equipamentos, nas bombas e motores dos  pops  e sistemas de 
abastecimentos de agua do Município de Nova lorque/MA. Local e Data do 
Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: 
credencia monto e o recebimento dos envelopes de propostas de pregos e de 
habilitação serão no dia 09 de fevereiro de 2022, a partir das 15:00 horas. Edital: 
presente edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da 
Transparência do município: http://novaiorque.ma.gov.bM,  site  do TCE/MA: 
www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do e-mail:  
cpldenovaiorque@gmail.com, ou no  site  do Licitanet: www.licitanet.com.br, bem como 
ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Rua da Matriz, s/n - 
Centro, Nova lorque-MA. 

Documento assinado digitalrnente  conform MP  na 2.200.3 de 24/0B/2001, CP  
due  Insteul a infraestrutura de Chaves  Oakes  Brasileira - ICP-Brasil. 
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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  

PREGÃO ELETRÔNICO N.° 001/2022 

AVISO DE LICITAÇÃO 
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHAES DE 
ALMEIDA, Estado do Maranhão, toma 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, do tipo menor preço 
por item e apuração por item, que tem por objeto Contratação 
de empresa especializada em prestação de serviços de 
projetos pedagógicos, com implantação de  software  e com 
ferramentas tecnológicas para automatização dos processos 
executados de forma manual para atendimento da Secretaria 
de Educação da Prefeitura de Magalhães de Almeida/MA, o 
certame se realizará no dia 08 de fevereiro de 2022, ás 08:00 horas 
(horário de  Brasilia),  através do uso de recursos da tecnologia da 
informação,  site  https://www.portaldecompraspublicas.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. 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, 25 de janeiro 
de 2022. Franciel Pessoa da Silva, Pregoeiro Municipal. 

Autor: Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação: 1 bbfea39606e2075a3ea07d15c6eccb0f86633d9 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.° 002/2022 

AVISO DE LICITAÇÃO 
0 Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Magalhdes de 
Almeida, Estado do Maranhão, toma 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 do tipo menor prego 
por lote, apuração por item que tem por objeto contratação de 
empresa para Registro de Prego para futuro fornecimento de 
pegas e pneus para veículos e máquinas pesadas para 
atendimento da Prefeitura Municipal de Magalhaes/MA, o 
certame se realizará no dia 08 de fevereiro de 2022, ás 14:00 
(horário de  Brasilia),  através do uso de recursos da tecnologia da 
informação,  site  https://www.portaldecompraspublicas.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. 0 edital e 
seus anexos encontram-se disponíveis na pagina  web  do Portal de 
Compras Públicas endereço  

https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Es 
adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (98) 3 
das 08:00 as 12:00hs. 
Prefeitura municipal Magalhães de Almeida/MA, 25 de janeiro de 
2022. Franciel Pessoa da Silva, Pregoeiro Municipal. 

Autor: Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação: 7a089b498466d65e92abc381980f29f2a7eb955 

PREGÃO ELETRÔNICO N.° 003/2022 

ATO AVISO DE LICITAÇÃO 
0 Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHAES DE 
ALMEIDA, Estado do  Maranhao,  toma 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, do tipo menor prego 
global, que tem por objeto Contratação de empresa 
especializada para execução dos serviços de limpeza pública 
no município de Magalhães de Almeida/MA, o certame se 
realizará no dia 09 de fevereiro de 2022, ás 08:00 horas (horário de  
Brasilia),  através do uso de recursos da tecnologia da informação,  
site  https://www.portaldecompraspublicas.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. 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, 25 de 
janeiro de 2022. Franciel Pessoa da Silva, Pregoeiro Municipal. 

Autor: Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação: 1974ea53ac51b8348ee597d223158e980a689d86 

PREGÃO ELETRÔNICO N.° 004/2022 

AVISO DE LICITAÇÃO. 
0 Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHAES DE 
ALMEIDA, Estado do Maranhão, toma 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, do tipo menor prego 
global, que tem por objeto Contratação de empresa 
especializada para execução dos serviços de Transporte 
Escolar para atendimento do município de Magalhães de 
Almeida/MA, o certame se realizará no dia 09 de fevereiro de 
2022, ás 11:00 horas (horário de  Brasilia),  através do uso de 
recursos da tecnologia da informação, site  
https://www.portaldecompraspublicas.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. 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 às 12:00hs. 
Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA, 25 de janeiro 
de 2022. Franciel Pessoa da Silva, Pregoeiro Municipal. 

Autor: Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação: 5126d36a9b048f2f0286€5170ec632044c939974 
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Segundo periodo de defeso do caranguejo-gá  

tem inicio na próxima quarta•feira (2) 
Tem inicio na próxima quarta-feira (2), o segundo período de defeso do 

caranguejo-uO no Maranhão, que segue até o dia 7 de fevereiro. 
Tem inicio na próxima 

quarta-feira (2), o segundo 
período de defeso do ca-
ranguejo-uçA no Maranhão, 
que segue até o dia 7 de 
fevereiro. O objetivo do 
defeso é proibir a captura, o 
transporte, o beneficiamen-
to, a industrialização e a co-
mercialização de qualquer 
individuoda espécie Ucides 
cordatus. O defeso da espé-
cie foi institufdo devido ao 
periodo de reprodução dos 
caranguejos, chamada de 
"andada", e acontece em ou-
tros dez estados, sendo eles  
Amapa,  Para,  Piaui,  Ceará, 
Rio Grande do Norte,  Paraiba,  
Pernambuco, Alagoas, Sergipe 
e Bahia. 

Durante o segundo pe-
ríodo de defeso, fiscais da 
Secretaria de Estado de Meio 
Ambientee Recursos Naturais 
(SEMA) realizarão operações 
de fiscalização, a fim de com-
bater a pesca, o transporte 
e comercio irregular e ilegal 
do crustáceo. No total, são 

quatro periodos de defeso e 
o encerramento se dá no mês 
de março em todos os estados 
participantes. 

Como proceder 
Para realizar as atividades 

de manutenção em cativeiro, 
conservação, beneficiamento, 
industrialização ou comercia- 

lização do caranguejo-uçá, 
durante o  period°  do defeso, 
a relação detalhada dos es-
toques de animais deve ser 
entregue até o ultimo dia  Ohl  
que antecede cada período. 

A entrega deverá ser feita 
nas Superintendéncias Fede-
rais de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA),acom-
panhada de documento de 
identificação com foto do 
declarante ou por meio ele-
trônico, no endereço: https:// 
sistemas.agricultura.gov.br/ 
agroform/index.php/139818. 

Empresa aérea é condenada por impedir 
passageiro de transportar peixe vivo 

Uma empresa de transporte 
aéreo foi condenada a indenizar 
um passageiro que foi impedido 
deembarcar. Isso porqueele trans-
portava  pekes  vivos,acomodados 
em embalagem própria, em sua 
bagagem de mão, oque, segundo 
a demandada Azul Linhas Aéreas 
Brasileiras, somente seria possível 
mediante pagamento de tarifa 
especifica e previa autorização da 
companhia. Afirma o requerente 
que adquiriu passagens aéreas 
junto a empresa requerida com 
trecho de Bauru/SP para São Luis/ 
MA, com conexõesem Campinas/ 
SP e Recife/PE, sendo, somente na 
conexão, obrigado a desembaroár 
da aeronave porque transportava 
peixesvivos consigo acomodados  
ern  embalagem própria. 

Acrescenta que ele teria sido 
reacomodado em outro voo, por 
necessidade de manutenção de 
aeronave, causando considerável 
atraso na viagem. Diante de tal 
situação, requereu na Justiça a 
indenização por danos morais. 
A companhia demandada, por 
sua vez, contestou os pedidos da 
parte autora, sustentando que o 
desembarque do requerente se 
dessem decorrência dotransporte 
de animais vivosem sua hagagPm 
de mão,que é condicionado pre-
via autorização da Azul, mediante 
o pagamento de tarifa especifica, 
somente sendo aceito para trans- 

porte de um animal (cão e gato) 

Por Passagelia 
Complementa que o voo 

'AD4474' necessitou ser cancela-
do por motivo de manutenção 
emergencial na aeronave. Por 
tudo isso, desconsidera a pratica 
de quaisquer ilegarcladese requer 
a total improcedência dos pedi-
dos. "Por certo, apesar de inexistir 
regramento especifico porquanto 
a Resolução 400/2016 da ANAC 
mencionar apenas que o trans-
porte de  animals  devera  observer  
regime de contratação e proce- 

dimento de despacho próprios, a 
requerida, ao negar a permissão 
em questão, interfere no direito 
dos consumidores de livremente 
transitaremcomseuspeixesdeco-
leçãoque, por serem de pequeno 
porte, em nada colocaria em risco 
ou prejudicaria de alguma forma 
ovoo e/ou osdemais passageiros", 
observe a senterrys 

ESK-CIE MINÚSCULA 
E prossegue"Com efeito, par-

tindo também do pressuposto de 
que outros animais de pequeno 
porte, desde que acompanhados 

pelos respectivos documentos 
destinados a atestar a saúde e 
a legalidade da sua criação, são 
autorizados a embarcar, já que 
a Portaria 676/2000 da ANAC, 
igualmente não traz restrições 
paraoembarquedeanimaisdessa 
espécie na cabine de passageitos 
mesmo por se tratar de espécie 
aquática minúscula e de caráter 
colecionevel, tendo o requerente 
observado as condições de segu-
rança, embalagem apropriada e 
evitado desconforto aos demais 
passagPitos". 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA 
AVISO DE LKITA00 

PREGA0 ELETR0NIC0-1501/2022. 
0 Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHAES DE ALMEIDA, 

Estado do Maranhão toma público, para conhecimento dos interessados que fara 
realizar, soba égide da Lei n.°10520/02, Decreto n°10.024/19 e subsidiariamente 
as disposições da Lei n°8.666/93 e suas alterações posteriores. licitação na moda-
lidade Pregão EletrUnico, do tipo menor preço por item e apuração por item. que 
tem por objeto Contratação de empresa especializada  ern  prestação de serviços 
de projetos pedagógicos, com implantação de  software  e com ferramentas tec-
nologicas para automatização dos processos executados de forma manual para 
atendimento da Secretaria de Educação da Prefeitura de Magalhães de Almeida/ 
Ma, o certame se realizara no dia 08 de fevereiro de 2022, as 08:00 horas (horário 
de Brastlial, atraves do uso de recursos da tecnologia da informação,  site  https..// 
wwwportaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta 
Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na 
Rua Manoel Pires de Castro, 279 Centro, Magalhães de Almeida- Ma. 0 edital e 
seus anexos encontram-se disponiveis na pagina  web  do Portal de Compres  
bikes  - endereço https://www.portaldecompraspriblicas.corn.hr.Esclarecirnentos  
adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone ' 981 3483-1122, das 08:00 as 
I 2:00hs. MAGALHAES DE ALMEIDA-MA. 250€ JANEIRO DE 2022. Franciel Pessoa 
da Silva. Pregoeiro Municipal. 

PREGAO ELETRONICO - SRP 002/2022. 
A Pregoeira 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 do tipo menor preço por lote, apuração por 
item que tem por objeto contratação de empresa para Registro de 
Preço para futuro fornecimento de peças e pneus para veículos e 
máquinas pesadas para atendimento das da Prefeitura Municipal 
de Magalhaes/MA, o certame se realizará no dia 08 de fevereiro 
de 2022, as 14:00 (horário de  Brasilia),  através do uso de recursos 
da tecnologia da informação,  site  https://www.portaldecompras-
publicas.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. 
portaidecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no 
mesmoendereço e/ou pelo telefone (* 98) 3483-1122, das 08:00 as 
1200hs. MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA, 25 DE JANEIRO DE 2022. 
Franciel Pessoa da Silva. Pregoeiro Municipal 

ATO AVISO DE LICITACAO 
PREGÃO ELETRONICO - 003/2022. 
0 Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES 

DE ALMEIDA, Estado do  Maranhao,  torna público, para conheci-
mento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.° 
10.520/02, Decreto n.° 10.024/19 e subsidiariamente as dispo-
sições da Lei n..8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço global 
que tem por objeto Contratação de empresa especializada 

0  para execução dos serviços de limpeza pública no município 
de Magalhães de Almeida/Ma, o certame se realizara no dia 09 
de fevereiro de 2022, ás 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 Per-
manente 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 1* 98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. MA-
GALHAES DE ALMEIDA-MA, 25 DE JANEIRO DE 2022. Franciel  
Pessoa da Silva. Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITACAO 
PREGÃO ELETRONICO - 004/2022. 
0 Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHAES 

DE ALMEIDA, Estado do  Maranhao,  torna público, para conhe-
cimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei 
n.o 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, do tipo menor preço 
global, que tem por objeto Contratação de empresa especia-
lizada para execução dos serviços de Transporte Escolar para 
atendimento do municfpio de Magalhães de Almeida/Ma, o cer-
tame se realizará no dia 09 de fevereiro de 2022, as 11:00 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 disponiveis na pagina  
web  do Portal de Compras Públicas - endereço https://www. 
portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adiciona is 
no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 3483-1122, das 
08:00 as 12:00hs. MAGALHAES DE ALMEIDA-MA, 25 DE JANEIRO 
DE 2022. Franciel Pessoa da Silva. Pregoeiro Municipal. 


