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O DEBATE DO MARANHAO I  Sao  Luis, 3 05 MAIO DE 2022 I TERÇA FEIRA 

0 Debate 
do Maranhao 

fornalodebate.cont.br  
Acessa Compartilha 

Presidente do TJMA  di  posse a 
juizes auxiliares da presidência 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

' 111111 
0 Pregoeiro Oficial da P

1111111111111.1110. 
refeitu(a M22111111.111de MAGALHAES DE 

ALMEIDA, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos 
interessados que fará realizar, soba égide da Lei n.010.520/02, Decreto 
0.0 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 global, que tem por objeto  it.  tratação de empresa especializada para execução dos serviços de 

ramento de sistema de a bastec imento de água no município de 
alhães de Almeida/Ma, o certame se realizará no dia 13 de maio 

de 2022, as 08:00 horas (horário de  Brasilia),  através do u  so  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 br - 
endereço https://www.comprasbr.com.br. Esclarecimentos adiciona is 
no mesmo endereço e/ou pelo telefone e 98) 3483-1122, das 0800 
as 12-00hs. MAGALHAES DE ALMEIDA-MA, 26 de abril 2022. Franciel 
Pessoa da Silva. Pregoeiro Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  MAIM   HÃES DE ALMEIDA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGAO ELETRONICO  SOP  - 23/2022. 
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE 

ALMEIDA, Estado do  Maranhao,  torna pUblico, para conhecimento 
dos interessados que fará realizar, sob a egide da Lei n.. 10.520/02, 
Decreto  try  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  manor  preço global, que 
tem por objeto Contratação de empresa especializada para execução 
dos serviços de estrutura e animação do arraial no municipio de Ma-
galhães de Almeida/Ma, o certame se realizara no dia 13 de maio de 
2022,  Ss  14:00 horas (horário de  Brasilia),  através do uso de recursos 
da tecnologia da informação,  site  https://www.cornprasbr.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_Oedital eseus anexos 
encontram-se disponiveis na pagina  web  do Portal de Compras br - 
endereço https://www.comprasbr.com.br.Esclarecimentos  adiciona is 
no mesmo endereço e/ou pelo telefone 1" 9813483-1122, das 08:00 
as 1200hs. MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA, 26 de abril 2022. Franciel 
Pessoa da Silva. Pregoeiro Municipal. 

Prefeitura de Sio Luis realiza abertura da 

programação do Maio Amarelo 2022 
na faixa com segurança" são realizadas ações nas faixas de pedestres da 

capital chamando atenção de pedestres e condutores para a sua importância." 

O presidente do Tribu-
nal de Justiça do  Maranhao  
(TJMA), desembargador Paulo 
Velten, deu posse nesta segun-
da-feira (2), a juizes e juizas 
auxiliares da presidência e da 

egedoria Geral da Justiça, 
res do TJMA e ao novo 

do F6rum Desembar-
ga  or  Sarney Costa, para o 
biênio 2022/2024. 

'Estamos começando um 
novo momento. Nos temos 
tudo para fazer um trabalho 
harmonioso, em conjunto, e 
procurar, nesses dois anos, 
fazer o melhor pelo Tribunal 
de Justiça do  Maranhao",  
disse o presidente Paulo 
Velten. 

Sobre a posse da nova 
diretoria, o presidente Paulo 
Velten comentou que con-
seguiu reunir o melhor time  
passive!.  "Todos têm a marca 
da capacidade ecompetêncid: 
concluiu. 

O Corregedor-Geral da  

Justiça, desembargador Froz 
Sobrinho,falou que a Correge-
doria vai trabalhar em conjun-
to com as ações do Tribunal de 
Justiça do  Maranhao.  

JUIZES AUXILIARES DA 
PRESIDENC1A 

Tomaram posse como au-
xiliares da presidência, os 
juizes Jose Nilo Ribeiro Filho, 
Márcio Castro Brandao e  An-
derson  Sobral de Azevedo no 
biênio 2022/2024. 

JUIZES AUXILIARES DA 
CORREGEDORI A-GE RAL DA 
JUSTIÇA 

Tomaram posse como jui-
zes auxiliares da Corregedoria 
Geral da Justiça, Gladiston Luis 
Nascimento Cutrim, Alistel-
man Mendes Dias Filho e juiza 
Ticiany Gedeon Maciel Palacio 
no biênio 2022/2024. 

0 juiz José Jorge Figuei-
redo dos Anjos Júnior, tomou 
posse no cargo de Diretor da 
Secretaria da Corregedoria 
Geral da Justiça. 

Com o objetivo de refor-
çar a educação e chamar a 
atenção da sociedade para 
a importância da segurança 
no trânsito, a Prefeitura de  
Sao  Luis, por meio da Secre-
taria Municipal de  Transit°  e 
Transportes (SMTT), lançou, 
nesta segunda-feira (02), a 
programação do movimen-
to Maio Amarelo 2022. Este 
ano, a campanha traz como 
slogan "Juntos salvamos 
vidas". 

A vice -prefeita de  Sao  Luis, 
Esménia Miranda, represen-
tando o prefeito Eduardo 
Braide, realizou a abertura 
oficial da programação do mo-
vimento Maio Amarelo 2022 
no Auditório Armando Gaspar, 
na sede do Serviço de Apoio 
as Micro e Pequenas Empresas 
no  Maranhao  (Sebrae), na Ave-
nida Carlos Cunha, no Jaracati, 
na presença de representantes 
de  organs  públicos de todas as 
esferas, sociedade civil organi- 

zada e iniciativa privada. 
"Infelizmente, os núme-

ros de acidentes de transito 
no Brasil são alarmantes. A 
cada hora ocorrem 72 aciden-
tes, com media diária de 32 
mortes. Mas não são apenas 
números.  Sao  vidas perdidas, 
histórias interrompidas e fa-
mílias que terão que conviver 
com esta dor. As estatisticas  

também mostram que das 10 
principais causas de acidentes 
no transito 7 são humanas, 
mas a gente poderia, na verda-
de, falar que são 8, pois falha 
mecânica no veiculo pode ser 
culpa da falta de manutenção 
por parte do proprietário. Por 
isso,o tema da campanha des-
te ano não poderia ser outro, 
pois juntos salvamos vidas. 

Cada um de nós, condutores 
e pedestres, somos respon-
sáveis por um transito mais 
seguro para todos", afirmou a 
vice-prefeita. 

O secretário Municipal de 
Transito e Transportes,  Diego  
Baluz, informou que foi elabo-
rada uma ampla programação 
envolvendo vários órgãos da 
administração municipal, en-
tre outras parcerias."Ao longo 
de todo o mês de maio, a SMTT 
vai realizar diversas atividades 
para chamar a atenção da 
população de  Sao  Luis para o 
alto índice de acidentes que 
ocorrem no transito e que 
poderiam ser evitados se to-
dos tivessem mais atenção e 
respeitassem a legislação de 
transito. Serão atividades em 
parceria com as secretarias 
de Educação, da Pessoa com 
Deficiéncia e em parceria 
com outros órgãos públicos e 
a sociedade civil organizada", 
disse. 

MPMA pede aumento do efetivo 
policial na Baixada Maranhense 

Em reunião realizada na ma-

nha desta segunda-feira, 2, na 
sede do Ministério Público do  
Maranhao,  em  Sao  illiS,o procu-
rador-geral de justiça Eduardo 
Nicolau e os promotores de 
justiça  corn  funçoes de controle 
externo da atividade policial 
pediram a designação de novos 
delegados, policiaiscivise milita-
no paraatenderos municípios da 

Baixada Maranhense. 
0 pleito foi formalizado pelo 

chefe do MPMA e pelos  promo-
tares de justiça dos municípios 

de Arari, Vitoria do Mearim, 
Viana, Penalva, Matinha, Olinda 
Nova,  Sao Joao  Batista e  Sao  
Vicente  Ferrer  ao secretário de 
estado de Segurança Pública, 
coronel Silvio Leite. 

Também estiveram pre-

sentes o comandante-geral da 
Policia Militar, coronel Emerson 
Bezerra, e major Santana, da 
assessoria da Secretaria de Se-
gurança Pública. 

Do MPMA participaram da 
reunião os promotores de jus-
tiça  Isabelle  Fernandes Saraiva 
(Viana),  Lays Gabriella Pedrosa  
Souza (Viana),  Joao  Viana dos 
Passos Neto (Matinha), Roger-
nilson Ericeira Chaves (Penalva), 
Natalia Macedo  Luna  Tavares 
(Olinda Nova do  Maranhao);  

além dos promotores de justiça 
Pedro  Lino  Silva Cunrelo  (Sao  
Luis) e Reinaldo Campos Castro 
Júnior, representando a Asso-
ciação do Ministério Público do  
Maranhao  (Ampem). 

0 documento também foi 
assinado pelos promotores 
de justiça Patricia Fernandes 
Gomes Costa Ferreira (Arari) e 

Karina Freitas Chaves (Vitoria 
do Mearim). 

"Debatemos a aplicabilida- 

de dos nossos profissionais de 

segurança pública na Baixada. 
Ouvimos algumas demandas 

para serem avaliadas e com ob-
jetivo de trabalhar de maneira 
integrada, conjunta e sistémica 
em parceria com os órgãos 

do Poder Executivo, Policia 
Militar, Policia Civil, Corpo de 
Bombeiros Militar,Centrolatico 

Aéreo, Perícia Geral do Estado e 
Detran. Essa parceria é de suma 
importância para o nosso tra- 

balho", explicou o secretario de 
Segurança Pública, Silvio Leite. 

A promotora de justiça Na-
taliaMacedoexplicou queo 360  
Batalhão da Policia Militar, que 
tem jurisdição na Baixada Mara-
nhense, conta com 139 policiais 
quando o número adequado 
seriam 261 militares. "Estamos 
pedindo, neste documento, 
a designação de um número 
maior de policiais para atender 
a regiao-. 



D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS 

horas. No endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br  
e por  e-mail:  cpTiOagoagrande.ma.gov.br  ou na página  www.lagoa-
grandedomaranhao.ma.gov.br. Lagoa Grande do Maranhão (MA). 02 
de maio de 2022. Petrônio  Cortez  de Almeida. Secretário Municipal 
de Educação. CPF: 303.336.953-72. Portada 1100131202  I -PMLG-GP. 

PREFETTURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO- MA 

AVISO DE CONTINUAÇÃO DE. PROCESSO LICIT.ATORIO TOMADA 
DE PREÇOS N" 002/2022 0 tvIUNICiPIO DE LIMA CAMPOS-MA. através 
da Comissão Pennarimte de Licitação-CPL  no uso de suas atribuições legais 
e reuimentais, torna público aos interessados. em especial As empresas 
participantes da licitação, que. nos termos da Lei e. 8.666/93, a sessão 
pública para a continuação da Tomada de Preços n". 002/2022 aconte-
cerá às 14h00inin do dia 10 de maio de 2022, na sala de reuniões da 
Prefeitura Municipal de Lima Campos, situada na A. JK.  sin"  - Centro, 
Lima Campos-MA, com o resultado do julgamento das propostas de 
pregos, Maiores informações no endereço supracitado ou pelo  e-mail:  
licitactmizlimacamposina.gov.br.  Lima Campos-MA. 29 de abril de 
2022. Valmi Silva  Junior  - Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação - Portaria n" 001 de 22 de outubro de 2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE 
ALMEIDA - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO SRP - 
22/2022. 0 Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de MAGA-
LHAES 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 disposi- 

ções da Lei n.° 8.666/93 e suas alterações pos 
modalidade Pregão Eletrônico, para Registro de II • ' ,,i 

prego global, que tem por objeto Contratação de e 
lizada para execução dos serviços de melhoramento deliItt e 
abastecimento de água no município de Magalhães de Almeida/Ma, 
o certame se realizará no dia 13 de maio de 2022,  its  08:00 horas 
(horário de  Brasilia),  através do uso de recursos da tecnologia da in-
formação,  site  https://www.comprasbncom.br, sendo presidida pela 
Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanen-
te 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 br - endereço ht-
tps://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, 26 de abril 2022. Franciel 
Pessoa da Silva. Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO SRP- 23/2022. 
0 Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE AL-
MEIDA„ Estado do  Maranhao,  toma público, para conhecimento dos in-
teressados que fará realizar, sob a égide da Lei n.° 10.520/02, Decreto 
a.' 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei n.* 8.666/93 
e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrô-
nico, pus Registro de Prego do tipo menor prego global, que tem 
por objeto Contratação de empresa especializada para execução dos 
serviços de estrutura e animação do arraial no município de Maga-
lhães de Almeida/Ma, o certame se realizara no dia 13 de maio de 
2022, as 14:00 horas (horário de  Brasilia),  através do uso de recur-
sos da tecnologia da informação,  site  https://www.comprasbrcom.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 ane-
xos encontram-se disponíveis na pagina  web  do Portal de Compras 
br - endereço https://www.comprasbrcom.br. Esclarecimentos adi-
cionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 3483-1122, das 
08:00 as 12:00hs. MAGALHAES DE ALMEIDA-MA, 26 de abril 
2022.  Fran  ciel Pessoa da Silva. Pregoeiro Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS V 005/2022-
CPIIPMM PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 052/2022-AL 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Mirador. por 
meio de seu Presidente, Antônio Barros Araujo. com  fulcro na Torna-
da de Preços em epígrafe cujo objeto é a contratação de empresa para 
reforma do Estádio Municipal de Mirador, torna público para conhe-
cimento dos interessados que realizará a sessão de licitação no dia 18 
de maio de 2022 As 15:00hs localizada na Rua Jornalista Mauritonio 
Meire, 22 - Centro - Mirador/MA.0 presente Edital esta à disposição 
dos interessados na Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Mirador podendo ainda ser adquiridos GRATUITA-
MENTE no portal da transparência do município por meio do  link 
Imp  //www tran sparenc ia. iradonn a.g ov. br/acessoln  form  acaoll ic  
tacaoitce  ou ainda no Sistema de Acompanhamento de Contratações 
Públicas do Tribunal de Contas do  Maranhao  (-SACOP-) via o se-
guinte  link  https://site.tce.ma.gov.bri. Mirador, 28 de abril de 2022, 
Antônio Barros Araújo Presidente da CPLIPMM. 

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N' 006/2022-CPL/  
PNIM PROCESSO ADMINISTRATIVO 053/2022-AL A Comissão 
Permanente  dc  Licitação da Prefeitura de Mirador, por meio de seu Presi - 
dente. Antônio Barros Araújo. com  fulcro na Tomada de Preços  ern  
epígrafe cujo objeto é a contratação de empresa para reforma da Se-
cretaria Muncipal de Educação, torna público para conhecimento dos 
interessados que realizará a sessão de licitação no dia 19 de maio de 
2022 As 09:30hs localizada na Rua Jornalista Mauritonio Meire. 22 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 020/2022. A Prefeitura Mu-
nicipal de Lajeado Novo, por meio de sua COMISSÃO PERMA-
NENTE DE LICITAÇÃO -  CPL.  toma público que realizara lici-
tação no Sistema de Registro de Preços para a escolha da proposta 
mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de reforma predial, continuados sem dedi-
cação exclusiva de mão de obra, para a realização de serviços de 
manutenção preventiva e Corretiva 110s sistemas, equipamentos e 
instalações Da Unidade Básica de  Sinitic  no Assentamento Santa 
Luzia, no Município de Lajeado Novo - MA. compreendendo o • fornecimento de serviços necessários e adequados à execução ma-
nutenção das unidades em seu pleno funcionamento, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Editsil e 
seus anexos, do tipo -MAIOR DESCONTO-, CRITÉRIO DE JUL-
GAMENTO "POR ITEM" que reger-se-á pelas disposições da Lei 
Federal n". 10.520, de 17 de julho de 2002. Decreto 10.024/19 e De-
creto N" 7.892, de 23 janeiro de 2013, pela Lei 8.666/91 de 21/06/93 
e suas alterações e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus 
anexos. Data: dia 18 de maio de 2022  its  10h:30min no horário de  
Brasilia,  na plataforma de compras do Governo Federal wvvw.compras-
net.com.br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na 
sala da Comissão Pennanente de Licitação de 2' a 6' feira das 08h00min 
às 12h0Omin. a Avenida Anita Viana, 43_ Centro, Lajeado Novo - MA, 
onde poderá ser consultado e/ou obtido gratuitamente em midia remo-
vivel (pendriver), adquirido de forma lisica (em papel). no Portal de 
Compras do Governo Federal:wwwcomprasgoveinamentais.govbr. 
no Portal do Município: hupsitlajeadonov o.ma.gov.br; ou no SACOP: 
httusliwww6.tee.ma.gov.brisacopimtualsitchnural,zul. Esclarecimentos 
adicionais deverão ser protocolados na Comissão Permanente de Licita-
ção. no horário de expediente ou por  e-mail_  no endereço eletrônico: cpl. 
lajeadonovaiignmil.com. Lajeado Novo - MA 26 de abril 2022, Ana 
Lóia Barros Araújo. Prefeita Municipal. 
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Para uma Magalhães mais Feliz. 
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EXIDEDtElliTE 

Nome do Prefeito 
Raimundo Nonato Carvalho 
Nome do Vice-prefeito 
Rafael Santos Silva 
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Autor:  France  
Código de identificação: 450b2feba04b383e5bd12c9d51 

Responsável Técnico 
Franciel Pessoa da Silva  
Email:  prefeitura@magalhaesdealmeida.ma.gov.br  

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.° 023/2022 

AVISO DE LICITAÇÃO • 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 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 prego global, que tem por objeto Contratação de 
empresa especializada para execução dos serviços de 
estrutura e animação do arraial no município de Magalhães de 
Almeida/MA, o certame se realizara no dia 13 de maio de 2022, as 
14:00 horas (horário de  Brasilia),  através do uso de recursos da 
tecnologia da informação,  site  htips  :'vvv; conloahr com  or,  
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 br — endereço h  tip$:  »www mlpras  hr.  co   r, r. 
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, 26 de abril 
2022. Franciel Pessoa da Silva, Pregoeiro Municipal. 

Autor: Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação: a531366894016f4d5b06181364e02fd0017a7a914 
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.° 022/2022 

AVISO DE LICITAÇÃO 
0 Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE 
ALMEIDA, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento 
dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.° 
10.520/02, Decreto n.° 10.024/19 e subsidiariamente as 
disposições da Lei n.° 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, para Registro de Prego 
do tipo menor preço global, que tem por objeto Contratação de 
empresa especializada para execução dos serviços de 
melhoramento de sistema de abastecimento de  ague  no 
município de Magalhães de Almeida/MA, o certame se realizara 
no dia 13 de maio de 2022, as 08:00 horas (horário de  Brasilia),  
através do uso de recursos da tecnologia da informação,  site  
rittj):3::IjAy_vw.corhp_i_aabr  corn  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. Ci edital e seus anexos encontram-se 
disponiveis na pagina  web  do Portal de Compras br — 
endereço https iiWww bolbprosbr.Corn 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, 26 de abril 
2022. Franciel Pessoa da Silva. Pregoeiro Municipal. 
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