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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.° 013/2022 

AVISO DE LICITAÇÃO 
O 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, do tipo menor prego 
por ftem, 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 21 de março 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. O edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis na página  web  do Portal de Compras 
Públicas endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Esciarecimentos adicionais nomesrno endereço eiou  pelf)  telefone 
(98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. 
MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA, 03 DE MARÇO DE 2022. Franciel 
Pessoa da Silva, Pregoeiro Municipal. 

Autor: Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação: 8e5ba9a2506e6522bbce7d824ad3089f779d34a1 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.° 014/2022 

AVISO DE LICITAÇÃO 
O 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 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 21 de março 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. O 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 elou pelo telefone (98) 3483-1122, 
das 08:00 as 12:00hs. 

Autor:  Francis!  Pessoa da Silva 
Código de identificação: 1a497510e80e828a85478eeff2917ffa1d0def5b 

PREGÃO ELETRÔNICO N.° 015/2022 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES 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, 

tia modaiidade Pregio Eiettiirticti, do tipo menor preço 
global, que tem por objeto Contratação de empresa 
especializada para execução dos serviços de manutenção de 
poços artesiano no município de Magalhães de Almeida/MA, o 
certame se realizará no dia 22 de março de 2022,  Ss  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. O 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 eiou pelo telefone (98) 3483-1122, 
rins 08:00 as 
MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, 03 DE MARÇO DE 2022. Franciel 
Pessoa da Silva, Pregoeiro Municipal. 

Autor:  Francis!  Pessoa da Silva 
Código de identificação: 2ba0a005c65d60b8fca6817b688dacf49bb71f88 

PREGÃO ELETRONICO SRP 14.'1316/2022 

AVISO DE LICITAÇÃO 
O 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 n.° 
10.520/02, Decreto n.° 10.024/19 e subsidiariamente as 
disposições da Lei a.° 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 
cestas básicas para atendimento da Prefeitura Municipal de 
Magalhaes/MA, o certame se realizará no dia 24 de março de 
2022, às 08:00 (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. O 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  &au  pelo telefone 
(98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. MAGALHÃES DE 
ALMEIDA/MA, 03 DE MARÇO DE 2022. Franciel Pessoa da Silva, 
Pregoeiro Municipal. 

Autor:  Francis!  Pessoa da Silva 
Código de identificação: 84a45491447d809d5616b1412ad816a633cdfaci8 

TOMADA DE PREÇO N.° 001/2022 

AVISO DE LICITAÇÃO 
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Magalhães de Almeida  Qua,  09 de Mar de 2022 

 

Diário Oficial do Município  
if(  Prefeitura de Magalhães de Almeida 

t‘j.• / 

O Presidente da  CPL  da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE 
ALMEIDA, Estado do Maranhão, toma 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 prego global, que tem por objeto 
contratação de empresa para execução dos serviços de 
construção de 01( uma) quadra de  Beach Soccer  e 01 (um) 
campo de Volei de Areia de Magalhães de Almeida, o certame 
se realizará no dia 23 de março de 2022, ás 08:30 horas (horário 
de  Brasilia),  sendo presidida pelo 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. A ser regida pelas normas deste Edital, 
pelas disposições da Lei Federal n° 8.666/93 e demais legislação 
pertinente. 
'0 Editai, está à disposição dos interessados no endereço supra, de 
20  a 6° feira, no horário das 08:00 ás 12:00 horas, onde também 
poderão ser obtidos esclarecimentos adicionais, custo do Edital 01 
( uma) resma de papel 4. 
MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, 03 de março de 2022. Franciel 

OPessoa da Silva. PRES  CPL  Municipal. 

Auter:  Franck.'  Passoa da Silva 
Código de identificação: baadc3916f1e4a07ba0ab54e2335943c9dd70496 

PORTARIA  N.° 053/2022— GAB  

INSTITUE A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR As SUAS 
FUNÇÕES 
O PREFEITO MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA, 
Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e de 
conformidade com a Lei Orgânica do Município, Capitulo VII, Seção 
II, Artigo 65 
CONSIDERANDO que, em conformidade com o  art.  151, da Lei 
Municipal n.° 236/98, a Comissão Revisora do Processo 
Administrativo Disciplinar n.° 01/2021 (Portaria instauradora n.° 
306, de 21 de julho de 2021), designada pela Portaria n.° 04, de 26 
de janeiro de 2022, constatou omissão ilegal de comandos legais e 
constitucionais, fundamentais na condução dos atos do 
procedimento administrativo sancionador, ocasionando o 
surgimento de vicio insanável; 
CONSIDERANDO que, nos termos do  art.  152, da Lei Municipal n.° 
236/98, a Revisão Administrativa foi Julgada procedente pela 
autoridade adinirristrativa competerite, face a ocorrência de 
ilegalidade do procedimento administrativo sancionador, diante da 
constatação de vicio insanável, o que o torna plenamente nulo, e, 
consequentemente, inadequação da penalidade aplicada, 
RESOLVE:  
Art.  1° - REINTEGRAR às suas funções, em atenção ao 
julgamento procedente da Revisão Administrativa, o Sr. JOSÉ 
MARCELO SILVA SALES, Agente Comunitário -de Saúde, 
portador do CPF 028.284.773-12 e RG 028611812005-2 
(SSP/MA), admitida em 01.08.2009, lotada na Secretaria Municipal 
de Saúde.  
Art  2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Revogadas as disposições em contrário. 
Leia-se, Publique-se e Cumpra-se, em Magalhães de Almeida/MA, 
09 de março -de 2022. RAIMUNDO NONATO CARVALHO, Prefeito 
Municipal e João An de Vasconcelos, SECRETARIO MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÂO. 

Autor: Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação: 3857b89fa909f81c3a5b53e9d968e084141d3a7e 

PORTARIA N.° 01312022 — SEMISOP 

TERMO DE NOMEAÇÃO 

INSTITUE A NOMEAÇÃO DE ASSESSOR :ÉiAtl 
ENGENHARIA (DAS-1) 
O Prefeito Municipal de Magalhães de Almeida, Estado do 
Maranhão, no uso de suas atribuições e de conformidade com a 
Lei Orgânica Municipal  art.  47, inciso II e  art.  67, inciso VIII. 
Considerando o disposto no inciso II do  art.  90  da Lei  if  236 de 02 
de janeiro de 1998, 
CONSIDERANDO que o Decreto n° 002/2022 regulamentou a Lei 
Municipal n 534/2021 de modo a possibilitar a delegação de 
competência aos secretários municipais e demais cargos 
equiparados para que procedam à nomeação e exoneração dos 
cargos de provimento em comissão de seus respectivos quadros, 
dentro dos limites estabelecidos na Lei Municipal n° 534/2021, 
RESOLVE:  
Art.  1°- NOMEAR o Sr. JOÃO  VICTOR  DINIZ VELOSO, brasileiro, 
casado, major, capaz, portador do CPF ne  659.046:643-20, R6--
000035501595-1 SSP MA para exercer o cargo de ASSESSOR 
TÉCNICO DE ENGENHARIA (DAS-1), lotado na Secretaria 
Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Paisagismo.  
Art.  20  - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Revogadas as disposições em contrário. 
Leia-se, Publique-se e cumpra-se em Magalhães de Almeida/MA, 
OS de março de 2022. FRANCISCO DAS CHAGAS CAMILO 
JÚNIOR, SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, 
SERVIÇOS URBANOS E PAISAGISMO. 

Autor: Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação: 75ee967198ab6a318f9d042cdede7564ec1385e8 
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MÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Segão 3 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA ADESÃO A ATA REGISTRO PREÇOS N2  36/2021, Processo 
Administrativo n.5  065/2021 - CPVPMSLP CONCORRÊNCIA n.5  001/2021 - CPL/PIVISLP 
Termo Homologag5o, Ades5o à Ata de Registro de Preços n2  036/2021, originada do 
Processo Administrativo n5  065/2021 - CPL/PIVISLP, Concorrência 5.5  001/2021 - 
CPL/PIVISLP, realizada vela Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Parua/MA, publicada no 
Diário Oficial do Município em 30/09/2021, visando à contrataçáo de empresa responsável 
pela Prestaç5o de serviços continuados de manutençáo predial preventiva e corretiva, 
indkiind0 reparos, sob demanda, no municipio de igarapé do Meio - MA. Através da 
Secretaria Municipal de Administraçáo; Secretária Municipal de Educaç5o (Fundo 
Manutençáo e Desenvolvimento da Educaçáo Básica FUNDEB); Secretária Municipal de 
Saúde (Fundo Municipal de Saúde -  FMS)  e a Secretaria Municipal de Assistência Social 
(Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS) 6rgáo náo Participante. junto ao 
Secretário Municipal de Finanças Ordenador de Despesas, conforme estabelece o Decreto 
Municipal n5  001/2022 e o  Art.  22 do Decreto n5  7.892/2013 e alterado pelo Decreto n2  
9.488, de 30 de Agosto de 2018, no uso das atribuições e através da Lei n5. 8666/93 de 
junho de 1993 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela 
Controladora Geral do Município, resolve Homologar a presente Adesgio à Ata de Registro 
de Preços, nestes termos, a) Processo n5.: 441/2022, b) Carona: 001/2022, c) Data 
Homologaç5o: 03/03/2022, d) Objeto da Licitaç5o Prestag5o de serviços continuados de 
manutençáo predial preventiva e corretiva, incluindo reparos, sob demanda, para atender 
as necessidades do Município de Igarapé do Meio -MA, e) Valor Total de: R$ 8.295.545,06 
(oito milhões, duzentos e noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e seis 
centavos), T) Contratado: Mizael Freitas Lima - TRIUNFO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREU, 
CNPJ n' 21509.278/0001-21. 

NAYRA DA SILVA SERRA 
Secretária Municipal de Adrninistraç5oa- 6rgáo nulo 

Participante  

ELDER  LIMA ALVES 
Secretario Municipal de Educaç5o - Fundo Manutenç5o e 
Desenvolvimento. da Educaç5o Básica - FUNDEB 6rgAo 

n5o Participante 

SUELY DA SILVA SOUSA  
Secret-aria  Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde  

FMS  Õrg5o nulo Participante 

GEIDILENE OLIVEIRA SANTOS 
Secretária Municipal de ,Assistência Social - Fundo 

Municipal de Assistência Social - FMAS - Orgáo nulo 
Participante 

LUIZ OCLECIO SILVA DOS SANTOS 
Secretário IVIunicipal de Finanças 

Orde.nador de Despesas 

PREFEITURA MUNICIPAL DE • ITAPECURU-MIRIM 

EXTRATO DE CONTRATO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne 153/2021, TOMADA DE PREÇOS N'008/2021, CONTRATO 
Na 016/2022. PARTES: Município de itapecuru-Mirim e a Empresa CONSE.RPAV 
CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO. OBJETO: A EXECUÇÃO DA OBRA CRECHE li 
TIA GRACIETE, IDENTIFICADA ATRAVÉS DO  ID  1002791 UCALIZADA NO BAIRRO CENTRO. 
CONFORME.  *TERM° P DE COMI N2  6008/2013, CELEBRADO ENTRE O FUND 
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO MOE E PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ITAPECURU MIRIM/MA. VALOR: R$ 815.152,81 (oitocentos e quinze mil cento e cinquenta 
e dois reais e oitenta e UM centavos). DATA DA ASSINATURA: 08/03/2022. BASE LEGAL: Lei 
Federal n' 8.666/1993 e alterações posteriores. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: ÓRGAO: 19-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UNID. ORÇAM: 19- SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDIJCACÃO, PROJETO/ATiviDADE: 12 361 0015 1.014- CONSTRUÇÃD. AMPLIAÇÃO, 
REFORMA E REQUALIFICAÇÂO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ELEM. DE DESPESA: 
4,4.90.51.00- Obras e Instalações, FONTE DE RECURSO: 1500100100- Receita de Impostos 
e Transferência- Educaçáo, ORGÃO: 19- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UNID. 
ORÇAM: 19- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROJETO/ATIVIDADE: 12 361 0015 
1.014- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO 
FUNDAMENTAL, ELEM. DE DESPESA: 4.4.90.51.00- Obras e Instalações, FONTE DE 
RECURSO: 1570000000-- Transferência de Convênio Uniáo .ASSINATURAS: 
p/CONTRATANTE:  Luciano  da Silva •Nunes Secretario Municipal da Receita Orçamento e 
Gest5o. p/CONTRATADA, Ivone Nunes Santos - representante legal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

ADITAMENTO DE CONTRATO: Contrato n5  001/TP/002/2014. 
PARTES: Município de Lima Campos-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos 
e a empresa J. DAVI DE OLIVEIRA 8. CIA LTDA. ESPECIE., Prestaçáo de Serviços. OBJETO: 
presente termo aditivo de contrato  tern  por objeto aditivar o prazo de vigência expresso 
na Cláusula Primeira do 95  (nono) termo de. aditamento, em 09 (nove) meses, contados a 
partir da data da assinatura do instrumento. RATIFICAÇÃO: Todas as demais cláusulas do 
contrato inicial nulo atingidas pelo presente instrumento particular ficam ratificadas. 
VIGENCIA DO CONTRATO: Inicio: 17 de Dezembro de 2021; Vigência: -09 (nove) meses. 
SIGNATARIOS: IVIunicipio de Lima Campos- MA, através da Prefeitura Municipal de Lima 
Campos, representada pela Secretaria Municipal de Educa0o, Sra. Francisca Kyara de 
Abreu Santos Alves, pela Contratante e a empresa J. DAVI DE OLIVEIRA & CIA LTDA, através 
do Sócio Administrador, Sr. Jose Davi de Oliveira, pela Contratada. ARQUIVAMENTO: 
Arquivado por meios próprios na Prefeitura Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO 14/2022- SRP 

ISSN  1677-7069 Ne 46, quarta-feira, 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO  HR  16/2022- SRP 

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Magalhães de Alikei 
Maranh5o, torna público, para conhecimento dos interessados que fará r 
égide da Lei n.5  10.520/02, Decreto na2  10.024/19 e subsidiariamente as disposigc .  
¡la:,  8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Eletrônico do tipo 
menor prego por lote, apuraçâo por item que tem por objeto contratação de empresa para 
Registro de Preço para futuro fomecimento de cestas básicas para atendimento da da 
Prefeitura Municipal de Magalhaes/IVIA, o certame se realizará no dia 24 de março de 
2022, as 08:00 (horário de  Brasilia),  através do uso de recursos da tecnologia da 
informação,  site  https://www.portaldecompraspublicas.com,br, sendo presidida pela 
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 encontram-se disponíveis na pagina  web  do Portal de Compras Públicas - 
endereço https://,,Nww.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no 
mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs.  

Ern  3 de março de 2022 
FRANCIEL PESSOA 

Pregoeiro 

.AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N9, 13/2022 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, 
Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, 
sob a égide cia Lei n.2  10.520/02, Decreto n.5  10.024/19 e subsidiariamente as disposições 
da Lei n.5  8,666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço por item, 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 realizara no dia 21 de março de 
2022, ás 08:00 horas (horário de  Brasilia),  através do usa de recursos da tecnologia da 
informação,  site  https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pela 
Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comiss'á'o 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 adicionais no mesmo 
endereço e/ou pelo telefone (' 98) 3483-1.122, das 08:00 as 1.2:00hs. 

Magalhães de Almeicia-MA, 3 de março de 2022 
FRANCIEL PESSOA DA SILVA 

AVISO DE LICITAÇÃO • 
PREGÃO ELETRONICO. PE  Ne 15/2022 

O 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.5  10.520/02, Decreto n.5. 10.024/19 e subsidiariamente as disposições 
da Lei n.2  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 manutenção de poços artesiano no município 
de Magalhães de Almeida/Ma, o certame se realizará no dia 22 de março de 2022, ás 
08:00 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 e/ou peio telefone (' 98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. 

Magalhães de Almeida-MA, 3 de março de 2022 
FRANCIEL PESSOA DA SILVA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS  Ng  1/2022 

A Presidente da  CPL  da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, 
Estado do Maranhão, torna públiccs, para conhecimento dos interessados que fará realizar, 
sob a égide da Lei n.5  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 
ernpresa para execução dos serviços de construção de 01( uma) quadra de  Beach Soccer  e 
01 (um ) campo se Volei de Areia de Magalhães de Almeida, o certame se realizara no dia 
23 de março de 2022, ás 08:30 horas (horário de  Brasilia),  sendo presidida pelo 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. A ser regida pelas 
normas deste Edital, pelas disposições da Lei Federal n5  8.666/93 e demais legislação 
pertinente. O Edital, esta à disposição dos interessados no endereço supra, de 25  a 65  feira, 
no horário das 08:00  ás12:00  horas, onde também poderão ser obtidos esclarecimentos 
adicionais, custo do Edital 01 ( urna) resma. de papel 4. 

Magalhães de Almeida-MA, 3 de março de 2022 
FRANCIEL PESSOA DA SILVA 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR 

RESULTADO DE JULGAMENTO 
PREGÃO ELETRÔNICO  Ng  3/2022 

Verificada a regularidade dos atos procedirnentais HOMOL000 a licitação 
referente ao Processo Administrativo n5  017/2022-PMM„ Pregão Eletrônico nu 003/2022, 
cujo objeto trata de registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros 
alirnenticios para merenda escolar para o Município de IVIirador/MA. 
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A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Magalh5es de Almeida, Estado 
do Maranh5o, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob 
a •égide da Lei n.5  10.520/02, Decreto 5.,2 10.024/19 e subsidiariamente as disposições 
da Lei n.5  8,666/93 e suas alterações posteriores, licitaçáo na modalidade Eletrônico do 
tipo menor preço por lote, apuraçáo por item que  tern  por objeto contratag.5o de 
empresa para Registro de Preço para futuro fornecimento de peças e pneus para 
veículos e máquinas pesadas para atendimento da Prefeitura Municipal de 
Magalhaes/MA, o certame se realizará no dia 21 de março de 2022, ás 14:00 (horário 
de  Brasilia),  através do uso de recursos da tecnologia cia informa0o,  site  
https://wwvv.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta 
Prefeitura Municipal, na sala da Comissáo Permanente de Licitag.5o, situada na Rua 
Manoel Pires de Castro, 279 Centro, Magalh3es cia 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 adicionais no 
mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs.  

Ern  3 de março de 2022 
FRANCIEL PESSOA 

Pregoeiro 

CNN VALOR TOTAL 
20,392,172/0001-11 PS 28,000,00 

.9.12. 2 01- 
0.9.720*-I 

20.. 92.1 0001 1 
20..2. 7 001 

 MAGALHÃES BRITO & CIA LTDA  20.192.172/0001-11 25.520.00  
R. MAGALHÃES BRrrf & CIA T 9 /0 - 1 RS 15.560.00  
R. NI A G ALHÃES BRITO & CIA LTDA 20,192.127210001-21 .,(•.to.ol 0  
R. i G • - • & c U'A 2.( 92.7 .00.-I. EM3 (=.‘ 
R. n.1AGALHÃS BRITO & CIA LT $A 20.. 92.172'0001--  1 24.750 00 
R. MAGALHA 

'
•S BRITO & CIA LTpA 20.192.172/0001-11. RS 6,435 00  

R. r IA HA B TO & LT  
R. MAGALHAES _Eguro fti• CIA LTDA 

2,Q.1_9L172/0.001- •  
20.192;172 D$01-..l . 1 360 0 
20.9.172 0 01-..1 15 1 710 00 

.19 .172 0..-. 1 RA  55.- 5 ,0 
20.192.172/000 .41 RS 6,68 ,00 

EMPRESA VENCEDORA 
R. MAGALHÃES BRITO & CIA (L. 
, AG . /ES ITO & Cl  UT.)-  

R. AG L -IA -s B TO & CIA T A 
R. i AG LoIÃ •S B  IT Cl'TIA 
R. 'AG 'L - S B ITO & Cl'LT *A  
R. 

'5 5 
''.410.0 

A  1 .180 00 
R3 50 *0 

2.9 • 0 • 
20.192.172/R001-11 

.1,0.-o 
RS 11.995.00 

R. MAGALHAES BRITO & CIA (IDA 
R. MAG,LHÃIS B ITO & Cl  IT  ) 
R. AGALH- rro CIA  LT)-  
R. i AG LHÃ • ITO & DIn T 
R. MAGALI-145 BRITO & CIA LTDA 

EStE, docurnento pode se: verificiado . firldEreV) eletrônico 
p://w,,we.in.gnv.iarlautentiCidade.aitmi, pel C3 códige 05302022030900242  

Document° iminado digitialmente confomata MC W.,  2.200-2 de 24./08120014 1CP 
institiii a Infreest.tura de Chaves Púbiicas  Brasileira  • iCP•Brasii. era.H 





„.." nt ¡V N  i  U., . 
,t 4. t.. e l. t,'„:" * -4) ér-...‘  

if  ,-7- t... L.!  , I . e. ,2? ..-- ,,,w,a 
,  ,-- 0 DEBATE DO MARANHÃO1 no Luis, 9 DE MARCO DE 20221 QUARTA - FEIRA 

• •••••••,, , ••••• . - • .•••y. , ,, • •• •• • •••• - - • • • • ••" • • •••• ,••••• •• • -- , ••• •••- 

Acessa Conartiih  

Produção de veiculos 
cal 15,8% em fevereiro 

Falia de componentes dificulta fábricas. 
A produção de veículos 

teve queda de 15,8% em fe-
vereiro na comparação com o 
mesmo mês de 2021. Segundo 
o balanço divulgado hoje (8), 
em  Sao  Paulo, pela Associação 
Nacional de Fabricantes de Ve-
iculos Automotores (Anfavea), 
foram montadas em fevereiro 
deste ano 165,9 mil unidades. 
Em comparação com janeiro, 
no entanto, o número repre- 

uma alta de 14,1%. 
vendas de veículos no-

v s em fevereiro também 
sofreram retração de 22,8% 
em relação ao mesmo mês do 
ano passado. Foram empla-
cadas 129,3 mil unidades no 
segundo mês de 2022. 

Segundo o presidente da 
Anfavea, Luis Carlos Moraes, 
neste inicio de ano a indústria 
ainda passa pelas dificuldades 
que traziam problemas no 
ano passado. "O número está 
em linha com o que a gente 
imaginava, enfrentando desa-
fios pela [variante]  Omicron  e 
também pela falta de compo-
nentes", justificou. 

Automóveis e caminhões 
A produção de automóveis 

e veículos leves teve recuo de 
16,9% em fevereiro na com-
paração com o mesmo mês 
de 2021, com a fabricação de 
152,6 mil unidades. As vendas 
da categoria evidenciaram 
retração de 24% em relação a 
fevereiro do ano passado, com 
a comercialização de 120,4 mil 

unidades. 
A fabricação de caminhões 

teve redução de 3,5% em fe-
vereiro em comparação com 
o mesmo mês de 2022,  corn  
a produção de 11,4 mil uni-
dades. As vendas, entretanto, 
tiveram alta de 2,1%, com a 
comercialização de 7,9 mil 
unidades. 

Exportações e emprego 

As exportações tiveram 
alta de 25,4% em fevereiro em 
comparação com o mesmo 
mês de 2021, com a venda de 
41,4 mil unidades para o ex-
terior. De acordo com Moraes, 
parte da elevação no mês se 
deve a cargas que não con-
seguiram ser embarcadas em 
janeiro e só puderam seguir 
para seus destinos no mês. 

Banco do Nordeste e Ministério da Mulher assinam convênio para 

estimular empreendedorismo feminino e combate à violência de gênero  

gip Ministério da Mulher,  

amnia  e dos Direitos Hu-

manos (MDH) e o Banco do 

Nordeste  (BNB)  firmam, às 

15h30 desta terça-feira (8),  ern 

Brasilia  (DF), acordo de coo-

peração técnica para facilitar 

o acesso de empreendedoras 

ao crédito e fortalecimento de 

instrumentos de combate 

violência de gênero. O acordo 

será assinado pela ministra da 

Mulher, Damares Alves, pela 

secretária nacional de políticas 

para as mulheres, Cristiane  

Britt°,  e pelo presidente do  

BNB,  José Gomes da Costa, 

no MDH. 

Além disso, o evento no 

Ministério da Mulher marca 

a adesão do  BNB  ao projeto 

Salve uma Mulher, que prevê 

ações para conscientização 

e sensibilização sistemática 

dos empregados em prol do 

enfrentamentoà agressão por 

gênero. Entre as ações, estão 

previstas confecção e distri-

buição de material educativo 

sobre a violência doméstica 

e familiar, realização de cam- 

panhas educativas, palestras 

e capacitações com funcioná-

rios sobre formas de denunciar 

a situação de violência contra 

a mulher nas redes de atendi-

mento do Banco. 

Outra iniciativa para fo-

mentar o empreendedorismo 

feminino são as mudanças 

na linha Crediamigo Delas, 

oferecida pelo  BNB  de forma 

exclusiva às mulheres nano e 

microempreendedoras e que 

buscam capacitação e desen-

volvimento de competências 

para os negócios. 

A proposta é elevar de 

FiE 5 mil para RIZ 12 mil a 

oferta crédito nas modali-

dades individual e solidário. 

A linha oferece diferenciais 

como o prazo de até 24 me-

ses, bónus de 15% nos juros 

de cada parcela paga em dia 

e até 90 dias para começar 

a pagar. 

O Crediamigo Delas foi 

lançado em 8 de março de 

2021 e já soma mais de RIO 1 

bilhão ofertado em crédito 

em 380 mil operações. Alem 

disso, o Crediamigo - maior 

programa de microcrédito da 

América Latina - tem 66% de 

suas operações realizadas por 

empreendedoras. 

Tertulina Bezerra Belo e sua 

empresa Docinho de Panelas, 

de Fortaleza (CE), são exem-

plos do apoio do crédito para o 

empreendedorismo feminino. 

"Nesse período de pandemia, 

tive o grande apoio do Cre-

diamigo, onde pude manter, 

através dos empréstimos soli-

citados, o meu capital de giro. 

Participo de um grupo unido, 

onde sempre nos comprome-

temos a não atrasar nenhuma 

parcela", afirma. 

O apoio foi tão impor-

tante para Tertulina que ela 

está renovando sua operação 

e assinou, nesta terça-feira, 

em  Brasilia  (DF), uma nova 

captação de crédito para seu 

negócio. A empreendedora 

cearense representa as mais 

de 1,6 milhão de mulheres 

que são clientes ativas do 

Crediamigo. 

Prêmio 

Como parte das ações de 

estimulo ao empoderamento 

das mulheres, o Banco do Nor-

deste realiza, nesta terça-feira 

(8), às 14h, a entrega do Prê-

mio  BNB  Empreendedorismo 

Feminino. 

Ao todo, o  BNB  irá entre-

gar prêmio a 52 mulheres 

de áreas rurais e urbanas. 

As agraciadas são empreen-

dedoras que apresentaram 

sucesso  ern  seus negócios  

corn  apoio dos programas 

Crediamigo, Agroamigo e 

Pronaf. Entre os critérios, 

estão a adoção de ações ino-

vadoras, uso de tecnologia, 

práticas socioambientais e 

engajamento feminino. 

A entrega do Prêmio  BNB  

Empreendedorismo Feminino 

faz parte das celebrações pelo 

Dia da Mulher (8 de março). A 

cerimônia ocorre de forma si-

multânea em todos os estados 

em que o Banco atua. 

A cerimônia pode ser 

acompanhada pela página 

do Banco do Nordeste no 

Youtube. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO - 013/2022. 
O Pregoeiro Oficial 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.° 10520/02, 
Decreto n.0  10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei n.° 
8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pre-
gdo Eletrônico, do tipo menor preço por item, 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 21 de março de 2022,  Ss  
08:00 horas (horário de  Brasilia),  através do uso de recursos da tecno-
logia 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 disponiveis na pagina  web  do Portal de Co mpras 
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. MAGALHAES DE ALMEIDA-MA, 
03 DE MARÇO DE 2022. Franciel Pessoa da Silva. Pregoeiro Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO - SRP 014/2022. 
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Magalhães de Al-

meida, Estado do  Maranhao,  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 a Iterações posteriores, licitação na modalidade Eletrônico do tipo 
menor prego por lote, apuração por item que tem por objeto contra-
tação de empresa para Registro de Preço para futuro fornecimento de 
peças e pneus para veiculose máquinas pesaclas para atendimento da 
Prefeitura Municipal de Magalhaes/MA, o certame se realizará no dia 
21 de março de 2022, As 14:00 (horário de  Brasilia),  através do uso d 
recursosda tecnologia da informação, sitehttps://www.portaldecom-
praspublicas.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura 
Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na 
Rua Manoel Pires de Castro, 279 Centro, Magalhães de Almeida - Ma. 
O edital e seus anexos encontram-se disponiveis na pagina  web  do 
Portal de Compras Públicas - endereço https://www.portaldecom-
praspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço  
&oil  pelo telefone (* 98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. MAGALHAES 
DE ALMEIDA-MA, 03 DE MARÇO DE 2022. Franciel Pessoa da Silva. 
Pregoeiro Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO PE - 015/2022. 
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHAES DE 

ALMEIDA, Estado do  Maranhao,  torna público, para conhecimento dos 
interessa dos que  fa rá  realizar, sob a égide da Lei n.° 10.520/02, Decreto 
n.° 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei n.5  8.666/93  
suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrôni-
co, do tipo menor preço global, que tem por objeto Contratação de 
empresa especializada para execução dos serviços de manutenção de 
poços artesiano no municipio de Magalhães de Almeida/Ma, ° certame 
se realizará no dia 22 de março de 2022,  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, Maga-
lhães de Almeida- Ma. 0 edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
na pagina  web  do Portal de Compras Públicas - endereço https:// 
www.portaldecompraspublicas.combr. Esclarecimentos  adicionais' 
no mesmo endereço elou pelo telefone (* 98) 3483-1122, das 08:00 
as 12:00hs. MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA, 03 DE MARÇO DE 2022. 
Franciel Pessoa da Silva. Pregoeiro Municipal, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO - SRP 016/2022, 
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Magalhães de Al-

meida, Estado do  Maranhao,  torna público, para conhecimento dos 
interessados que fará realizar, soba égide da Lei n.0 10.520/02, Decreto 
n.0  10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei n.° 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, licitação na modalidade Eletrônico do tipo 
menor preço por lote, apuração por item que tem por objeto contra-
tação de empresa para Registro de Preço para futuro fornecimento 
de cestas básicas para atendimento da da Prefeitura Municipal de 
IVIagalhaestitAA, o certame se realizará no dia 24 de março de 2022, ás 
08:00 (horário de  Brasilia),  através do uso de recursos da tecnologia 

,da informação,  site  https://www.portaldecompraspublicas.com.br, 
sendo presidida pela 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 ane-
xos encontram-se disponíveis na pagina  web  do Portal de Compras 
Públicas - endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço eiou pelo telefone (*" 
98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA, 

, 03 DE MARÇO DE 2022. Franciel Pessoa da Silva. Pregoeiro Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA 
AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO 001/2022. 
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 n.° 8.666/93, e suas 
alterações posteriores, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO 
com do tipo menor preço global, que  tern  por objeto contratação de 
empresa para execução dos serviços de construção de 01( uma) quadra 
de  Beach Soccer  e 01 (um) campo de Volei de Areia de Magalhães de 
Almeida, o certame se realizará no dia 23 de março de 2022,  Ss  08:30 
horas (horário de  Brasilia),  sendo presidida pelo Presidente da CPI_ 
desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licita-
ção, situada na Rua Manoel Pires de Castro, 279 Centro, Magalhães de 
Almeida - Ma. A ser regida pelas normas deste Edital, pelas disposições 
da Lei Federal n8.666/93 e demais legislação pertinente. 0 Edita I, está 
A disposição dos interessados no endereço supra, de 2° a 6. feira, no 
horário das 08:00  ás12:00  horas, onde também poderão ser obtidos 
esclarecimentos adicionais, custo do Edita101 (unia) resma de papel 
4. MAGALHAES DE ALMEIDA-MA, 03 de março de 2022. Franciel Pessoa 
da Silva. PRES  CPL  Municipal. 
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