
I ,) 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 
Rua Manoel Pires de Castro, 279 — Centro — CEP 65.560-000 Magalhães de Almeida — M4,--. 

CNPJ: 06.988.976/0001-09 Mu,i 

folha 

PUBLICAÇÕES OFICIAIS 

• 

• 



Este document° pate  ser  menttedo no endoroço eletrim.° 
Mtplbeekvvr.M gov.b.rfautent&dadelVon,, pee cod:go 05302022041100233 

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 3 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne 191/2021-SEMROG 
OBJETO: Registro de pregos para futura e eventual aquisição de veículos 

destinado a atender as demandas das Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria 
Municipal de Administração, Patrimônio e Recursos Humanos, Secretaria Municipal de 
Saúde do Município de Itapecuru-Mirim/MA. 

DATA DA ABERTURA: 27/04/2022 as 10h0Omin, horário de  Brasilia.  
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Portal de CMI - www.licitaitapecurumirim.com.br  
informações adicionais em www.itapecurumirim.ma.gov.br, 

www.licitaitapecurumirim.com.br  e Mural de Contratações do SACOP - 
www.tce.ma.gov.br. 

Itapecuru-Mirim, (MA), 8 de abril de 2022. 
LUCIANO DA SILVA NUNES 

Secretário Municipal de Receita, Orçamentos e Gestão 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO N9  004/2022 
OBJETO: o Registro de Pregos para futura contratação de empresa para o fornecimento de 
gêneros alimenticios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência 
Social de Itapecuru Mirim/MA 
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SEMAS- TERESA BARBOSA 
MACIEL- Secretária Municipal de Assistência Social 
CONTRATADA: COMERCIAL PRASERES LTDA- CNPJ: 41.193.094/0001-40 
Rai!son Costa Praseres - Representante Legal 
VALOR TOTAL R$ 97.900,96 
CONTRATADA: UML MENDES ME - CNPJ: 28.117.156/0001-76 
Udedson Miguel Lemos Mendes-Representante Legal 
VALOR TOTAL R$ 52.556,00 
CONTRATADA: P. I. C. ARAUJO EIRELI - CNPJ: 16.634.005/0001-06 
Pedro Ivo Cardoso Aratijo- Representante Legal 
VALOR TOTAL R$ R$ 66.363,45, 
ltapecuru-Mirim/MA, 31 de março de 2022. 

PREFEiTURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

AVISO  OE  LICITAÇÃO 
PREGÃO EIETRONICO  SAP  N9 19/2022 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, 
Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que  fart.,  
realizar, sob a égide da Lei n.g 10.520/02, Decreto n.2  10.024/19 e subsidiariamente as 
disposições da Lei n.g 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico, para Registro de Preço do tipo menor preço por item, que tem por 
objeto a eventual e futura contratação dos serviços manutenção equipamentos 
hospitalares, odontológicos e máquinas de lavanderia com reposição de peças para 
atendimento da Secretaria de Saúde de Magalhães de Almeida/Ma, o certame se 
realizara no dia 25 de abril de 2022, as 11:00 horas (horário de  Brasilia),  através do 
uso de recursos da tecnologia da informação,  site  https://www.comprasbr.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.comprasbr,com.br. 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (. 98) 3483-1122, 
das 08:00 as 12:00hs. 

Magalhães de Almeida-Ma,  it  de Abril de 2022 
FRANCIEL PESSOA DA SILVA. 

AVISO  OE  LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO  SAP  NI 19/2022 

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.9 10.520/02, Decreto n.g 10.024/19 e subsidiariamente as 
disposições da Lei n.g 8,666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico, para Registro de Preço do tipo menor prego por item, que tem por 
objeto a eventual e futura contratação para fornecimento de gêneros alimentícios para 
atendimento das Secretarias Municipais de Magalhães de Almeida/Ma, o certame se 
realizará no dia 25 de aluiLde 20a2 as 14:00 horas (horário de  Brasilia),  através do 
uso de recursos da tecnologia da informação,  site  https://www.comprasbr.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.comprasbr.com.br. 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (` 98) 3483-1122, 
das 08:00 as 12:00hs. 

Magalhães de Almeida-Ma, 1° de Abril de 2022 
FRANCIEL PESSOA DA SILVA. 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO SRP NI 18/2022 

O Pregoeiro 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.g 10.520/02, Decreto n.g 10.024/19 e subsidiariamente as 

disposições da Lei n.g 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade 

Pregão Eletrônico, para Registro de Prego do tipo menor preço global, que tem por 

objeto a eventual e futura contratação dos serviços para consultoria e assessoria 

técnica administrativa, visando elaborar planejamentos estratégicos, com o escopo de 

dar suporte as políticas públicas para atendimento da Secretaria de Saúde de 

Magalhães de Almeida/Ma, o certame se realizará no dia 25 de abril de 2022, is 08:00 

horas (horário de  Brasilia),  através do uso de recursos da tecnologia da informação,  
site  https://www.comprasbr.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.comprasbr.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou 
pelo telefone (` 98) 3483-1122, das 08:00 as 11:00hs. 

Magalhães de Almeida-Ma, lg de Abril de 2022 

FRANCIEL PESSOA DA SILVA  

ISSN  1677-7069 Ng  69, segunda-feira, 11 de fk*ril de 2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO Ik;14RANHAO"..,4 

AVISO DE RETIFICAÇÃO 
PREGAO ELETRONIC.0  Ng  10/2022 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO, Estado do NI.állinhão, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas péla LerQrginica do Municqito e 
peta Constituição da Republica Federativa do Brasil, torna pública a.„de,guinte ERRA1:41;* 
publicação do Diário  Official  da União, seção 3 do dia 01/04/2022.sni 
Oficial do Estado do Maranhão publicado no dia 01/04/22 na pagin.a 1  Edit  A -054-110 
lornal Pequeno dia 05/04/22 na página 7 e no Diário Oficial dos Mun(lipioalfAMEM) do 
dia 06/04/2022, nas páginas 43 e 44, edição 2827, onde estes dispõem sobre AVISO DE 
UCITAÇÃO PE  Ng  010/2022, onde se  le:  https://www,portaldecompraspublicas.com.br  Leia-
se: https://licitar.digital/. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou peto 
telefone (98) 98459-1578, das 08:00 as 1200hs. 

Milagres do  Maranhao-MA, 6 de abril de 2022.  
JOSE  AUGUSTO CARDOSO CALDAS. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO  LUIS  

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM 

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO  Ns'  1/2022/SEMDEL 

A Secretaria Municipal de Desporto e Lazer - SEMDEL torna pública, para 
ciência dos interessados, a abertura de procedimento de seleção de proposta de Entidade 
e Organizações Social sem fins lucrativos, para celebrar parceria técnica-financeira para 
planejar e executar as ações do PROJETO "LAZER NAS COMUNIDADES" com o objetivo de 
garantir e ampliar o acesso do esporte e ao lazer, como direito social e constitucional, 
através de vários eventos esportivos para crianças, adolescentes, adultos e idosos, com 01.1 

sem deficiência, no período de março a dezembro de 2022, conforme especificações e 
quantitativos previstos no Edital que se encontra disponivel no  site  da Prefeitura Municipal 
de  Sao  Luis/MA (www.saoluis.ma.govbr. As propostas serão recebidas ate o dia 08 de abril 
de 2022. 

RICARDO LUIZ SERRA DINIZ 
Secretario - SEMDEL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DE FERRER 

EXTRATO  OE  CONTRATO 

CONTRATO  Ng  66/2022.PARTES: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER, E DE OUTRO  
!ADO,  A EMPRESA ARNO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ ng 23.533.344/0001-
61). OBJETO: Contratação de empresa especializada pare prestação de serviços de 
pavimentação asféltica no Municipio de  Sao  Vicente  Ferrer  - MA. VALOR GLOBAL: R$ 
898.622,56 (oitocentos e noventa e oito mil seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta e 
seis centavos). VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  SAO  VICENTE FERRER/MA, 06 DE ABRIL de 2022. 
AMPARO LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alteração posteriores. ASSINATURAS: ADRIANO 
MACHADO DE FREITAS; Prefeito Municipal;  Sao  Vicente  Ferrer-MA. WALDEC ARAUJO 
NOGUEIRA FILHO - Representante Legal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO 

EXTRATO DE CONTRATO 

EXTRATO DE CONTRATO. PROCESSO N.° 07.01/2022. TOMADA DE PREÇOS NO  05/2022. 
CONTRATO N.g 08.23/2022. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde,  CNN  
14.173.958/0001-99, representada pelo secretario de Saúde. CONTRATADA: T C L RABELO 
COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, com CNPJ/MF ng 28.185.008/0001-99, representada 
por Jose de Jesus Fraao, RG ng 147800320008 GEJUSPC MA, CPF ng 008.808.223-76. 
OBJETO: contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras 
da construção do prédio da farmácia da gente de Serrano Do Maranhão/Ma. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA: 0801 Fundo Municipal de Saúde; 10 301 0384 2.054 Manutenção e 
funcionamento das atividades do  FMS;  4.4.90.51.00 obras e instalações. Valor Total: R$ 
118.048,93 (cento e dezoito mil quarenta e oito reais e noventa e  iris  centavos). 
VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 31/03/2022 a 31/03/2023. DATA DA ASSINATURA: 
31/03/2022. 

EXTRATO DE CONTRATO 

EXTRATO DE CONTRATO. PROCESSO NA 07.02/2022. TOMADA DE PREÇOS  Ng  7/2022. 
CONTRATO N.° 08.28/2022. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Serrano do 
Marknhão,  CNN  14.173.958/0001-99, representada pelo secretario de saúde  Ramiro  Jose  
Salt  Campos. CONTRATADA: L B CONSTRUÇÔES SERVIÇOS E TRANSPORTE LEDA, com 
CNPJ/MF ng 26.908186/0001-33, representada por Welington Jose dos Santos Ferias, RG  
nn  022210012002.2 SESP MA, CPF ng 723.886.763-04. OBJETO: contratação de empresa 
especializada em construção civil para execução de obras de reforma e adequação do 
hospital municipal Nerides Rodrigues  ens  Serrano Do Maranhão/Ma. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA: 0801 Fundo Municipal de Saúde; 10 302 0355 1.015 Reforma e ampliação 
do hospital municipal; 4.4.90.51.00 obras e instalações. Valor Total: R$ 741.315,08 
(setecentos e quarenta e um mil trezentos e quinze reais e oito centavos). VIGENCIA: 
contrato terá vigência de 08/04/2022 a 04/12/2022. DATA DA ASSINATURA: 08/04/2022. 

EXTRATO DE CONTRATO 

EXTRATO DE CONTRATO. PROCESSO NA 06.03/2022. TOMADA DE PREÇOS  Ng  3/2022. 
CONTRATO N.g 06.41/2022. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação, Ciência e 
Tecnologia,  CNN  30.857,415/0001-47, representada pelo secretario de educação, ciência e 
tecnologia Ronildo Cardoso Silva. CONTRATADA: I A DOS SANTOS - SERVIÇO, com CNPJ/MF  
nã  17.160.832/0001-78, representada por Jocilvane Abrão dos Santos, CPF ng 976.051.363-
49. OBJETO: contratação de empresa especializada em construção civil para execução de 
obras de construção de muros em unidades escolares municipais de Serrano Do 
Maranhao/Ma. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 0601 FUNDEB; 12 365 0023 1.031 construção, 
reforma, ampliação das unidades escolares do ensino infantil; 4.4.90.51.00 obras e 
instalações. Valor Total lote 01: R$ 230.933,89 (duzentos e trinta mil novecentos e trinta 
e três reais e oitenta e nove centavos). Valor Total lote 02: R$ 187.380,39 (cento e oitenta 
e sete mil trezentos e oitenta reais e trinta e nove centavos) VIGÊNCIA: 0 contrato terá 
vigência de 08/04/2022 a 05/09/2022. DATA DA ASSINATURA: 08/04/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO  NC  2/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO  Ng  21/2022 
A Prefeitura Municipal de Sitio Novo - MA, por sua Pregoeira e Equipe de 

Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na 
MODALIDADE: Pregão Eletrônico. TIPO: Menor Preço. OBJETO: Aquisição de veículos 
para a Administração Pública Municipal. CÓDIGO UASG: 980929. BASE LEGAL: Lei  nn  
10.520/02, Decreto Federal na  10.024/2019 Lei na 8.666/93 e as condições do Edital. 
Data de Abertura: 29 de Abril de 2021 as 08:30 hs (oito horas e trinta minutos), 
horário de Brasília -  OF.  0 Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no 
endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, http://sitionovo.ma.gov.br, no 
Mural de Licitações - TCE - MA https://www6.tce.ma.gov.brisacop/muralsite/mural.zul,  
podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no  e-mail  
cplsitionovomatiJoutlook.com  e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão 

Do,,.n.nto csam.do &Valmont. conform. MP  na  2200-2  da  24/08/20C1.  CP  
quo nsttul a infraestrutura de Chaves Púbkas Sresiletra • ICP-Brasd. 
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Acesse. Compartilhe. 

Petrobras anuncia i;dução Plataforma do BB oferta imóveis no  prep  do  gas  de cozinha 

com até 85% de desconto 
Valores vão desde R$ 10,6 mil até R$ 24,8 milhões em todo pais. 

Ci Banco do Brasil vai ofer-

tar 3.100 imóveis para venda 

direta ou leilão durante o 

mês de abril com descontos 

que chegam até 85%.  Fla  

ofertas com valores desde RS 

10,6 mil até R$ 24,8 milhões 

em todo o pais, predomi-

nantemente nos estados de  

Goias, Paraiba  e  Piaui.  

imóveis estão dispo-

1111, no  site  Seu Imóvel BB. 

Para saber mais sobre os imó-

veis em oferta, basta acessar 

o site  e aplicar os filtros de 

acordo com o seu interesse - 

região, tipo de imóvel, valor e 

demais características. 0 Por-

tal Seu Imóvel BB concentra 

as ofertas de casas, aparta-

mentos, terrenos e fazendas 

de propriedade do Banco do 

Brasil disponíveis para leilão 

ou venda direta. 

Toda negociação é feita 

de forma virtual, por meio 

0  m nove meses da safra 
2021/2022, os desembolsos 
do crédito rural atingiram R$ 
209,1 bilhões distribuídos em 
1409 mil contratos. Os mime-
ros fazem parte do Balanço de 
Desempenho do Crédito Rural, 
divulgado nesta sexta-feira (8) 
pelo Ministério da Agricultura. 
Pecuária e Abastecimento. 

0 crescimento registrado 
é de 25% em comparação 
com o mesmo período da 
safra passada. Desse total, 
RS 110,5 bilhões foram para 
o custeio, R$ 60,7 bilhões 
para o investimento. R$ 25,1 
bilhões para a comercializa-
ção e RS 12,8 bilhões para a 
industrialização. 

De acordo com a pasta, 
todas as regiões apresentaram 
aumento no valor do credito 
concedido aos produtores 
rurais, com destaque para a 
Região Norte, pela elevação 
tanto no número de contratos 
quanto no valor, sendo o Fun-
do Constitucional de Finan-
ciamento do Norte (FNO) e a 
Poupança Rural Controlada as  
principals  fontes de recursos 
utilizados. 

No agregado, as fontes 
de recursos mais representa- 

_ .  

da  Resale.  Proptech fundada 

em 2015, a  Resale  é um  outlet  

de imóveis que desenvolve 

soluções para gestão e venda 

de ativos que retornam ao 

Controlada (RS 47,4 bilhões), 
Recursos Obrigatórios (RS 44,4 
bilhões), LCA (RS 33,7 bilhões) 
e Poupança Livre (RS 31,0 bi-
lhões); as quais representam 
75% de participação do total 
liberado pelas Instituições 
Financeiras aos produtores  

mercado provenientes das 

instituições financeiras, gran-

des empresas ou Governos. 

Por meio das suas plata-

formas, tanto essas institui- 

Os investimentos sem  yin-
cu  lação a programa especifico 
(financiamentos contratados 
com recursos dos fundos cons-
titucionais e com recursos 
livres) superaram a progra-
mação inicial de recursos, 
principalmente com a suspen- 

ções quanto o cliente final 

podem ter acesso à tecnolo-

gias de ponta que tornam o 

processo de compra e venda 

mais ágil, fácil e barato. 

trataçao dos financiamentos 
equalizaveis em decorrência 
do esgotamento dos recursos 
orçamentários para a equa-
lização de juros. A procura 
por fontes não equalizadas 
materializou-se como a alter-
nativa para a continuidade dos 

Contratações do crédito rural alcançam 
R$ 209 bilhões em nove meses 

A Petrobras anunciou, 

nesta sexta-feira (8), uma 

redução no preço do  Gas  

Liquefeito de Petróleo (GLP), 

que é usado com  gas  de 

cozinha. A diminuição no 

valor foi de R$ 0,25 por quilo. 

Segundo a companhia, isso 

foi possível graças 5 taxa de 

de venda as distribuidoras. A 

partir de 9/4, o preço médio 

de venda de GLP da Petrobras 

para as distribuidoras passará 

de RS 4,48 para RS 4,23 por 

kg, equivalente a RS 54,94 

por 13kg, refletindo redução 

media de RS 3,27 por 13 kg", 

informou a estatal. 

PREFEJTURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMODA 
MIISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONKO SRP - 015/2022. 

0 Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, 

Estado do  Maranhao,  toma público, para conhecimento dos interessados que 

fará reakzar, soba égide da Lei n.J 10320/02, Decreto ne 10.024/19 e subsIdiaria-

mente as disposições da Lei n..8.666/93  moos  alterações posteriores, licitação 

na modalidade Pregão Eletrônico, para Registro de Preço do tipo menor preço 

global, que  tern  por objeto a eventual e futura contratação dos serviços para 

consu  Rona  e assessoria técnica administrativa, visando elaborar planejamentos 

estratégicos,  corn  o escopo de dar suporte as  politicos  públicas para atendi-

mento da Secretaria de  Sande  de Magalhães de Almeida/Ma, o certame se 

realizará no cfia 25 de abril de 2022, as 0800 horas thordno de  Brasilia),  atraves 

do uso de recursos da tecnologia da informação,  site  httpsi/www.comprasbc 

corobr, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala do 

Comissão Permanente de Licrta9io, situada na Rua Manoel Pires de Castro, 

279 Centro, Magalhães de Almeida - Ma. 0 edital e seus acesos encontram-se 

disponíveis na pagina  web  do Portal de Compras Públicas endereço hittps:// 

www.comprasbrcombr. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço eiou 

pelo telefone (e 98) 3483-1122, das 0800 as 1200hs.MAGALEIAES DE ALMEI-

DA-MA, 01 DE  MAIL  DE 2022. Franciel Pessoa da Silva. Pregoeiro Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMNDA  
AMMO  DE UCITAÇA0  

MEGA()  ELMWOOD  SAP-  019/2022. 

0 Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHAES DEI 
ALMEIDA, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos! 
interessados que fará realizar, soba égide da Lei n.°10520/02,Decreto! 
n.° 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei n.* 8.666/93 ei 
suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrô-
nico, para Registro de Preço do tipo menor preço por item, que  tern:  
por objeto a eventual e Mura contratação dos serviços manutenção) 
equipamentos hospitalares, odontológicose máquinas de lavanderia! 
com reposição de peças para atendimento da Secretaria de Saúde de! 
Magalhães de Almeida/Ma, o certame se realizará no dia 25 de abril: 
de 2022, ás 11,00 horas (horário de  Brasilia),  através do uso de recursos! 
da tecnologia da informação,  site  https://www.comprasbccom.br,I 
sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da, 
Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Manoel Pires de, 
Castro, 279 Centro, Magalhaes de Almeida - Ma. 0 edital e seus une-: 
mis encontram-se disponiveis na pagina  web  do Portal de Compras! 
Públicas -endereço httpslivnorwcomprasbrcom.br. Esclarecimentos, 
adicionais no mesmo endereço e/ou peto telefone i* 98) 3483- 1u 

 

das 08:00 as12:00hs. MAGALHAES DE ALMEIDA-MA, 01 DE  AMR_  DE, 
2022. Franciel Pessoa da Silva. Pregoeiro Municipal. 
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.° 018/2022 

AVISO DE LICITAÇÃO. 
0 Pregoeiro Oficial da Prat911am Municipal de MAGALHAES DE 
ALMEIDA, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento 
dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n ° 
10.520/02, Decreto n.° 10.024/19 e subsidiariamente as 
disposigões da Lei n.° 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, para Registro de Preço 
do tipo menor preço global, que tem por objeto a eventual e futura 
contratação dos serviços para consultoria e assessoria 
técnica administrativa, visando elaborar planejamentos 
estratégicos, com o escopo de dar suporte às políticas 
públicas para atendimento da Secretaria de Saúde de 
Magalhães de Almeida/MA, o certame se realizará no dia 25 de 
abril de 2022, as 08:00 horas (horário de  Brasilia),  através do uso 
de recursos da tecnologia da informação,  site  
https://www.comprasbr.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 
disponiveis na pagina  web  do Portal de Compras Públicas — 
endereço https://www.comprasbr.com.br. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (98) 3483-1122, 
das 08:00 as 12:00h5. 
MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, 01 DE ABRIL DE 2022. Franciel 
Pessoa da Silva, Pregoeiro Municipal. 

Autor: Franciel Pessoa da Silva 
código de identilicagão: 7c7bcc2ci2d1107a1c5e16cacb79f424429a90d3 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.° 019/2022 

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, para Registro de Preço 
do tipo menor preço por item, que tem por objeto a eventual e 
future contratação para fornecimento de géneros alimentícios 
para atendimento das Secretarias Municipais de MagalhAes de 
Almeida/MA, o certame se realizará no dia 25 de abril de 2022, As 
14:00 horas (horário de  Brasilia),  através do uso de recursos da 
tecnologia da informação,  site  https://www.comprasbrcom.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 disponiveis na pagina  web  do Portal 
de Compras Públicas — endereço https://www.comprasbr.com.br. 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone 
(98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. 

MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, 01 DE ABRIL DE 2022. Franciel 
Pessoa da Silva. Pregoeiro Municipal. 

Autor: Franciel Pes,ioa da Silva 
código de identificação: 8a11716b590c2274decdb6faal2elcbe276cd7d3 

ATA DA SESSÃO — TOMADA DE PREÇOS N.° 001/2022 

As 09:00 (nove) horas, do dia 11 de abril de 2022, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, situada provisoriamente Rua 
Manoel Pires de Castro, 279 — Centro — Magalhães de Almeida 
-MA, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de 
Licitação composta por FRANCIEL PESSOA DA SILVA - 
Presidente; MARIA TAMIRES FREITAS SILVA - Membro e 
NILTON OLIVEIRA REBELO - Membro, declinados para dar o 
resultado final da analise dos documentos protocolados pelos 
licitantes  PHOENIX  EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA — 
ME. e CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES 
EIRELI, reiniciado os trabalhos foi dando prosseguimento a analise 
dos novos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da licitante 
CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES EIRELI, o 
presidente pediu que constasse em ata que a licitante  PHOENIX  
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA — ME, não protocolou 
documentos listados no prazo estipulado e portanto ficando 
INABILITADA, a documentação entregue pela licitante CATEMAR 
TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES EIRELI,  epos  verificação 
feita pela comissão atendeu as pendencias apontadas na 
comunicação publicada no diário do município 813. estando 
portanto habilitada, dando continuidade no certame conforme item 
8.2.1. do edital que diz (Ultrapassada a fase de habilitação, serão 
abertos os envelopes de n° 02, divulgando a Comissão, aos 
licitantes presentes, as condições oferecidas pelos participantes 
habilitados, sendo a proposta rubricada por estes e pelos membros 
da  CPL.)  em ato continuo foi examinado e rubricado por todos, e 
analisados pelo Presidente e comissão quanto a sua de legalidade 
o envelope N.° 2 - PROPOSTA DE PREÇO, foi verificada pelo 
Presidente o valor ofertado de R$ 282.935,88 (duzentos e oitenta e 
dois mil, novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos) 
e apontando que a proposta atende aos requisitos técnicos de 
admissibilidade, o presidente então DECLARA a licitante: 
CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES EIRELI, como 
HABILITADA e VENCEDORA do certame. Realizada a 
comunicação a habilitada que sagrou-se vencedora do certame, o 
presidente determinou a publicação da adjudicação e envio para a 
autoridade superior como determina o edital no seu item 9.1- (Não 
havendo interposição de recurso quanto ao resultado da 
classificação, ou após o seu julgamento com base relatório 
circunstanciado, cabe a Comissão adjudicara o objeto da licitação A 
vencedora, submetendo tal decisão ao titular do orgão interessado 
para homologação.), deu-se por encerrada a sessão as 11:10 
(onze horas e dez minutos), esta ata vai assinada por mim e pelos 
outros Membros da Comissão. 

Autor-  Fianciel Pessoa da Silva 
Códiao de identificação: 6e230af425d404f35ad3ca5ff60d8.1460fbfda22 

PORTARIA N.° 291/2022— SEMECTI 

TERMO DE NOMEAÇÃO  
INSTITUI A NOMEAÇÃO DE ASSESSOR DE APOIO TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 
0 Prefeito Municipal de Magalhães de Almeida, Estado do 
Maranhão, no uso de suas atribuições e de conformidade com a 
Lei Orgânica Municipal Artigo 67, inciso VIII. 
Considerando o disposto no inciso II do  art.  90  da Lei n° 236 de 02 
de janeiro de 1998, 
CONSIDERANDO que o Decreto n° 002/2022 regulamentou a Lei 
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